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АНОТАЦІЯ 

Науменко Л. П. Сучасний англомовний бізнес-дискурс: комунікативно-

прагматичне та лінгвоконцептуальне моделювання. Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 “германські мови”. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2017. 

Дисертаційне дослідження присвячено актуальній проблемі сучасної 

лінгвістики – комунікативно-прагматичному та лінгвоконцептуальному 

моделюванню лінгвокогнітивного феномена “бізнес-дискурс”. 

У дисертації вперше здійснено комплексне дослідження англомовного 

бізнес-дискурсу в комунікативно-прагматичному та лінгвоконцептуальному 

вимірах. Обґрунтовано перспективний напрям лінгвістичних досліджень – 

лінгвоконцептологію дискурсу, напрацьовано її окремі теоретичні положення, 

удосконалено наукові підходи, описано термінологічний апарат. 

Запропоновано концепцію моделювання дискурсу за комунікативно-

прагматичними параметрами та ментально-мовними структурами 

(концептами). Розроблено авторську методологію моделювання 

лінгвоконцептосфери бізнес-дискурсу в ієрархії бізнес-концептів та його 

ментально-мовного простору в когнітивних структурах – поняттях і концептах. 

Створено комунікативно-прагматичну модель функціональних 

різновидів англомовного бізнес-дискурсу, у відповідних параметрах описано 

типові жанри його професійно-корпоративного сегмента. Запропоновано 

власні підходи до виокремлення концептів у галузевому дискурсі, методику 

опису-моделювання бізнес-концепту в синхронії. Проаналізовано мовні 

репрезентанти десяти ключових концептів “business” (бізнес), “trade” 

(торгівля), “money” (гроші), “management” (менеджмент), “enterprise” 

(підприємництво), “work” (праця), “company” (компанія), “goods” (товар), 

“market” (ринок), “marketing” (маркетинг) у професійно-корпоративному 

сегменті англомовного бізнес-дискурсу. Розроблено модель ментальної 
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структури бізнес-концепту за такими параметрами: поняттєва організація, 

смислові центри, образний компонент, фреймова структура. На базі 

семантичних, логіко-поняттєвих, смислових, асоціативних, формально-

структурних зв’язків між концептами в дискурсі розбудовано модель 

лінгвоконцептосфери бізнес-дискурсу та модель його ментально-мовного 

простору в термінах доменів і базових понять предметної галузі 

“мікроекономіка” та ключових бізнес-концептів.  

Сучасний англомовний бізнес-дискурс визначено як мовленнєву 

практику професійного співтовариства в особі бізнесменів, їхніх найманих 

працівників, партнерів, інвесторів, акціонерів, урядових і громадських 

організацій, які опікуються бізнесом, у часових межах кінець ХХ – початок 

ХХІ століття. У запропонованій концепції бізнес-дискурс постає як складний 

лінгвокогнітивний феномен, метапростір якого організують концепти різного 

рівня концептуалізації. Ключові концепти “business”, “trade”, “money”, 

“management” визначають його тематичне поле і служать системою координат 

для рекурентних дискурсивних практик, що відтворюють типові ситуації в 

бізнесі. 

Проведене дослідження дозволяє з’ясувати специфіку функціонування 

англомовного бізнес-дискурсу в Інтернет-просторі, відмежувати його від 

суміжних понять “діловий дискурс” та “економічний дискурс”, виявити 

функціональні різновиди професійно-корпоративного сегмента бізнес-

дискурсу. Комунікативно-прагматичне моделювання бізнес-дискурсу 

спирається на два підходи: дискурсивний – у його різновидах (комерційний, 

маркетингу, менеджменту, організаційний) та жанровий – у мовленнєвих 

жанрах, які співвідносяться між собою як “загальне – окремішнє”. Модель  

функціональних різновидів бізнес-дискурсу містить такі параметри: 

“соціальна місія”, “комунікативна мета”, “стратегія”, “система цінностей”, 

“ключові концепти”, “рольовий сценарій”, “регістр”, “тональність мовлення”, 

яких достатньо, щоб відмежувати один різновид від іншого й описати 

характерні особливості кожного з них. Жанровий рівень реалізує стратегічні 
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“замисли” дискурсивного рівня в його комунікативній і прагматичній меті, 

орієнтації на адресата, аргументативному інструментарії (тактичних 

прийомах), композиції, змісті, особливих мовних, стилістичних і графічних 

засобах. 

Аналіз різножанрового мовного матеріалу, представленого на Інтернет-

сайтах 100 провідних американських і британських компаній, надає 

можливість виокремити у бізнес-дискурсі типові мовленнєві жанри: annual 

report (щорічний звіт),  backgrounder (бекграундер), business plan (бізнес-

план), code of ethics (кодекс з етики), Internet shop (банерна реклама), mission 

statement (офіційна заява), притаманні функціональним різновидам 

професійно-корпоративного сегменту бізнес-дискурсу, й описати їх за 

визначеними параметрами.  

У науковий обіг уведено й обґрунтовано поняття “бізнес-концепт”, 

напрацьовано методологію опису-моделювання ментальної структури 

концепту з опорою на теорію подвійного кодування А. Пайвіо, згідно з якою  

виокремлено два типи ментальних репрезентацій – поняття і образ. Бізнес-

концепт визначено як ментально-мовне утворення, основу якого складає 

поняттєвий компонент, на базі якого формуються смислові центри під час 

дискурсивної діяльності її суб’єктів (в цьому випадку – бізнесменів-

професіоналів і їхніх клієнтів). Поняттєвий компонент об’єктивується в 

наукових працях, що підтверджують економічні терміни на позначення 

концепту.  Образний компонент бізнес-концепту виявляє себе в символізації й 

стереотипізації бізнесових понять у формі образів-картинок / гештальтів, “Я-

схем”, антропосимволів, образів-стереотипів та образів-прототипів, які 

виникають у колективній професійній свідомості носіїв англійської мови. 

Бізнес-концепти знаходять своє схематичне вираження у формі акціональних і 

предметних фреймів, які представляють те саме знання, тільки більш 

формалізованими засобами. 

У дискурсивних практиках бізнес-концепт вербалізують: економічні 

терміни, професійна лексика, номенклатурні назви, ділові жаргонізми, 
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перифрази; відтворюють: бізнес-кліше, професійно-марковані паремії, 

рекламні гасла / слогани; увиразнюють: наукові дефініції, афоризми, бізнес-

максими, парадоксальні вислови / мовні парадокси бізнесменів-практиків і 

теоретиків бізнесу, мовленнєві акти та мовленнєві жанри. Бізнес-концепти 

мають також невербальні форми репрезентації у символічних, графічних, 

портретних та скульптурних зображеннях, образах кіно-  і телемистецтва. 

Ментально-мовний простір бізнес-дискурсу наповнюють концепти 

різного ступеня абстракції й змістової структури. Дистрибуція концептів у 

дискурсі виявляє відношення компліментарності (між концептами “goods” i 

“service”), контрадикторності (між концептами “success” i “failure”, “wealth” i 

“poverty”), контроверсійності (між концептами “buying” i “selling”), 

субординації / підпорядкування / гіперонімії – гіпонімії (між концептами 

“business” i “trade”, “trade” i “market”, “trade” i “goods”).  

Лінгвоконцептосферу бізнес-дискурсу утворює система концептів, 

структурованих ієрархічно (вертикально) і поєднаних різного роду зв’язками: 

семантичними, логіко-поняттєвими, смисловими, асоціативними, формально-

структурними (горизонтальні відношення), які слугують підґрунтям для 

створення лінгвоконцептуальної моделі дискурсу. Семантичні зв’язки між 

концептами відслідковуються в спільних значеннях мовних одиниць, які 

співвідносять їх із тим самим референтом; логіко-поняттєві виявляють спільні 

ознаки вже осмислених бізнесових понять, присутніх у поняттєвому 

компоненті концептів різних рівнів; смислові увиразнюються у спільних 

смислових центрах; асоціативні розкривають взаємодію між поняттями, 

образами-картинками, “Я-схемами”, національними антропосимволами, 

мовними стереотипами і прототипами, зокрема в унаочнених образах 

бізнесмена-підприємця, фінансиста, менеджера; формально-структурні 

відслідковуються в спільних моделях й однотипних слотах фреймів різних 

концептів, зокрема між концептами “business”, “enterprise”, “trade”, 

“marketing”, “management”, акціональні фрейми яких будуються за 

однотипною схемою “activity” (діяльність).  
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Ієрархічні (вертикальні) зв’язки пов’язують концепти різного рівня 

концептуалізації. Ієрархію концептів утворюють: макроконцепт “business”, 

який визначає функціональну сферу “бізнес”, має найбільший смисловий 

обсяг і посідає суперординатний рівень. Він інтегрує у свою концептосферу 

концепти ординатного (базового) рівня – “trade”, “money”, “management”. 

Базові  концепти, у свою чергу, інтегрують концепти субординатного рівня: 

концепт “trade” – концепти “goods” і “market”, концепт “market” – похідний 

концепт “marketing”, сформований на основі його поняттєвого ядра. 

Розроблення ментальної структури бізнес-концептів і виявлення їхніх зв’язків 

у дискурсі дозволяє розбудувати модель лінгконцептосфери бізнес-дискурсу, 

представлену в дисертаційній праці у формі графа концептуальних 

залежностей. 

Когнітивне моделювання ментально-мовного простору бізнес-дискурсу, 

який визначено як “утворений множинністю ментальних структур 

суб’єктивний діапазон відображення бізнесової сфери діяльності в свідомості 

кожного з її учасників”, здійснюємо в параметрах “концепт – домен – 

референтна сфера”. У результаті логічних операцій аналізу з’ясовано, що 

ментально-мовний простір бізнес-дискурсу містить вісім базових доменів 

предметної галузі “мікроекономіка”, які відповідають референтним сферам 

оперування бізнесу: “commerce” (комерція), “manufacturing” (виробництво), 

“banking & accounting” (банківська справа та бухоблік), “finance” (фінанси), 

“stock exchange” (фондова біржа), “shipping” (транспортування), “management” 

(управління), “marketing” (маркетинг / збут). Бізнес-концепти, які 

профілюються в референтні сфери бізнесу через базові поняття доменів, 

організують когнітивний простір бізнес-дискурсу й забезпечують когнітивно-

комунікативну діяльність його суб’єктів.  

Результати проведеного дослідження окреслюють перспективи для 

подальших наукових пошуків у галузі комунікативної лінгвістики, 

лінгвопрагматики та жанрології. Моделювання дискурсу в концептуальних 

структурах дозволяє поглиблено досліджувати його когнітивний вимір у межах 
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лінгвоконцептології дискурсу. Запропонована в дисертації комунікативно-

прагматична та лінгвоконцептуальна методики мають універсальний характер 

і можуть бути застосовані для моделювання інших функціональних дискурсів 

– наукового, політичного, педагогічного, мілітарного, релігійного та ін. 

Ключові слова: бізнес-дискурс, концепт, моделювання, поняттєвий 

компонент, образний компонент, фрейм, лінгвоконцептосфера, ментально-

мовний простір. 

 

SUMMARY 

Naumenko L. P. The Contemporary English Business Discourse: 

Communicative-Pragmatic and Linguistic Conceptual Modelling. The 

qualitative scholarly work on the right of a manuscript. 

The dissertation for Doctor Degree in Philology: specialty 10.02.04 –

Germanic languages. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2017. 

The present manuscript is devoted to the topical problem of the contemporary 

linguistics – the communicative-pragmatic and linguistic conceptual organization of 

the lingual cognitive phenomenon “business discourse”.  

The complex research of English business discourse has been carried out in its 

communicative pragmatic and lingual conceptual dimensions. A number of  

theoretical statements of the promising direction of language study – linguistic 

conceptology of discourse has been developed, some approaches to lingual 

pragmatic study of discourse have been perfected as well as its terminological 

apparatus has been suggested. The conception of modelling discourse according to 

its communicative-pragmatic parameters and mental lingual entities (concepts) has 

been created. The author’s methodologies of modelling the lingual conceptual 

sphere of business discourse in a hierarchy of business concepts and its mental 

lingual space in cognitive structures – notions and concepts – have been suggested.  

The communicative-pragmatic model of functional types of English business 

discourse has been developed as well as the typical genres of the professional 

corporate segment have been described in definite parameters. The author’s 
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approaches of finding out concepts in a branch discourse and methodology of 

description-modelling of the business concept in synchronous aspect have been 

worked out. 

The verbal representatives of ten key concepts: “business”, “trade”, “money”, 

“management”, “enterprise”, “work”, “company”, “goods”, “market”, “marketing” 

in the professional corporate segment of English business discourse have been 

analysed. The model of mental structure of business concept has been developed 

according to such parameters: notional organization, sense centres, imagery 

component and frame structure. The model of lingual conceptual sphere based on 

semantic, logical notional, sense, associative and formal structural links of concepts 

in discourse as well as the model of mental lingual space of business discourse in 

the terms of domens, basic notions of the subject area “microeconomics” and the 

key business concepts have been created.  

The contemporary English business discourse is determined as language 

practice of professional community of businessmen, their employees, partners, 

investors, shareholders, government and civil sociaties involved in business 

relations in the time period from the end of the 20th c. to the beginning of the 21st c. 

In a framework of the proposed conception, business discourse is considered as a 

complex phenomenon whose mental space is organized by concepts of different 

level of conceptualization. The key concepts “business”, “trade”, “money”, 

“management” determine its thematic field and serve as a system of co-ordinates for 

recurrent discursive practices that reproduce typical business situations. 

The carried out study outlines specifics of functioning of English business 

discourse in the Internet space, imparts its characteristics in comparison with similar 

notions “official discourse” and “economic discourse”, finds out the functional types 

of professional corporate segment of business discourse. The communicative 

pragmatic modelling of business discourse is grounded on two approaches: 

discursive – in its functional types (commercial, marketing, management and 

corporate) and genre – in speech genres which correlate as “general” and “special”. 

The model of functional types of business discourse has the following parameters: 
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“social mission”, “communicative aim”, “strategy”, “system of values”, “key 

concepts”, “role scenario”, “register”, “ton of speech” which are enough to 

differentiate one type from another and to describe their major characteristics. The 

genre level realizes the strategic intentions of the discursive level in its 

communicative and pragmatic aims, orientation at a certain addressee, 

argumentation set of tools (tactic devices), composition, content, particular 

language, stylistic and graphical means.    

The analysis of language material of different genres represented on the 

Internet sites of 100 leading American and British companies provides the 

opportunity to differentiate the typical genre forms in professional corporate 

segment of business discourse, i.e.:  annual report, backgrounder, business plan, 

code of ethics, Internet shop, mission statement and describe them according to 

certain parameters.  

The notion “business concept” has been introduced in the research and the 

methodology of the description-modelling of its mental structure has been created. It 

is based on the theory of double encoding by Allan Paivio that presupposes two 

kinds of mental representations – notions and images. The business concept is 

defined as a cognitive entity whose basis is composed of a notion. The notional 

kernel gives rise to formation of sense centres in discursive activity of subjects of 

business (businessmen-professionals and their clients). The notional component is 

objectivized in research works which is proved by economic terms for concept 

nomination. The imagery component of business concept reveals itself in 

symbolizing and stereotyping of business notions in the form of  images-pictures / 

gestalts, “I-scheme”, anthroposymbols, images-prototypes, images-stereotypes that 

are formed in the collective professional mentality of English speakers. Business 

concepts also find their schematic representation in the form of frames that represent 

the same knowledge but by more formalized means. 

It has been found out that business concepts are verbalized by economic 

terms, professional and nomenclature lexis, business jargonisms, periphrases. They 

are reproduced in business clichés, professionally marked proverbs and business 
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slogans, are objectivized in scientific definitions, aphorisms, business maxims, 

language paradoxes of businessmen-entrepreneurs and theoreticians of business and 

reveal themselves in speech acts and genre forms of business discourse. Business 

concepts have also non-verbal forms of representation in symbols, drawings, 

graphical, portrait and sculpture renderings, cinema and TV images. 

The mental lingual space of business discourse is filled with concepts of 

different levels of abstraction and content. The distribution of concepts in discourse 

reveals the complementary connections between the concepts “goods” and 

“service”, contradictory links between the concepts “success” and “failure”, 

“wealth” and “poverty”, controversive relations between the concepts “buying” and 

“selling”, subordination (hyperonym – hyponym) links between the concepts 

“business” and “trade”, “trade” and “market”, “trade” and “goods”.  

Lingual conceptual sphere of business discourse is formed by a system of 

concepts structured hierarchically (vertically) and linked by their semantic, logic 

notional, sense, associative and formal-structural links (horizontal relations). 

Semantic links between ten key business concepts are observed in common 

meanings of words corresponding them to the same referent. Logic notional links 

between the concepts reveal their common features of already comprehended 

notions that are present in the notional component of the concepts of different 

levels. Sense links between the concepts are revealed in their common sense centres. 

Associative links disclose the correlation between the notions, images-pictures / 

gestalts, “I-schemes”, national anthroposymbols, images-stereotypes, images-

prototypes of the concepts “business”, “money”, “management”, “work” in 

visualized images of the businessman-entrepreneur, financier and manager. Formal 

structural links are traced in common structural models and similar slots of frames 

of different concepts, especially between the concepts “business”, “enterprise”, 

“trade”, “management”, “marketing” whose actional frames are built according to 

the same model “activity”.  

The hierarchical links connect the concepts of different level of 

conceptualization. The hierarchy of concepts is formed by the macro-concept  
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“business” that outlines the functional sphere of business, has the largest sense 

scope and occupies the super-ordinal level. It integrates in its conceptual sphere the 

concepts of the ordinal (basic) level – “trade”, “money”, “management”. The ordinal 

concepts, in their turn, integrate the concepts of the subordinate level: the concept 

“trade” – the concepts “goods” and “market”,  the concept “market” – the derivative 

concept “marketing” formed on the basis of its notional kernel.  The development of 

the mental structure of concepts and finding out their links in discourse permit to 

create the model of lingual conceptual sphere of business discourse represented in 

the research by a graph of conceptual dependency. 

The cognitive modelling of mental lingual space of business discourse 

determined as “created by the plurality of mental structures the subjective range of 

reflection of business sphere in the mentality of each of its participant” is performed 

in the parameters “concept – domain – referent sphere”. As the result of logic 

operation of analysis, it has been found out that the mental lingual space of business 

discourse contains eight basic domains of the subject field “microeconomics” 

corresponding to the referent spheres of business operation: “commerce”, 

“manufacturing”, “banking & accounting”, “finance”, “stock exchange”, 

“shipping”, “management”, “marketing”. The business concepts that profile into the 

referent spheres of business via the basic notions of domains organize the cognitive 

space of discourse and provide cognitive-communicative activity of its subjects.   

The results obtained in the doctoral dissertation outline the perspectives for 

further research in the framework of communicative linguistics, lingual pragmatics 

and genre studies. Modelling of discourse in conceptual structures permits to 

research profoundly its cognitive aspect within linguistic conceptology of discourse. 

The proposed communicative-pragmatic and lingual conceptual methodology has 

universal character and can be applied to modelling of other functional discourses – 

scientific, political, didactic, military, religious etc. 

Key words: business discourse, concept, modelling, notional component, 

imagery component, frame, lingual conceptual sphere, mental lingual space. 
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ВСТУП 

В діяльності – початок буття. 

Й.-В. Гете 

Когнітивно-дискурсивний підхід до вивчення природної мови, на яких 

наголошують сучасні мовознавці М. Ф. Алефіренко  [6, c. 7], Л. Р. Безугла [27, 

c. 81], І. О. Голубовська [78, c. 8-10], О. В. Магіровська [177], О. Г. Малишева 

[181], О. О. Селіванова [326], О. І. Чередниченко [382, c. 121], І. С. Шевченко 

[396, c. 9-10], зумовлений визнанням природної мови як поліфункціональної 

знакової системи, що виконує дві базові функції – когнітивну (гносеологічну) 

та комунікативну (функціональну, прагматичну). Об’єднуючим началом для 

цього підходу є антропофактор (з грец. antropos – людина), який скеровує 

увагу на людину, її систему знань, уявлень, цінностей і дозволяє розглядати 

природну мову як явище когнітивного порядку. Ідея єдності когнітивного та 

комунікативного визначає два сучасні дослідницькі методи у вивченні мови – 

когнітивно-семантичний та дискурс-аналіз. Якщо перший ставить на меті 

досліджувати мову “з позиції її участі у пізнавальній діяльності людини”* 

[187, c. 4] як “когнітивний механізм, що відіграє певну роль у кодуванні та 

переробці інформації” [588, c. 53], збереженні знань у свідомості індивіда та 

оперування ними в процесі комунікації, то другий покликаний створити 

інтегральну теорію дискурсу. Як зауважує Р. М. Фрумкіна, міфологема 

дискурсу – це реакція на фрагментарність раніше апробованих підходів [373], 

а проблеми мовознавства – мова і мислення (предмет когнітології) та мова як 

засіб спілкування у соціумі (предмет дискурсології) знову постають у фокусі 

уваги дослідників.  

У широкому розумінні дискурс – це багатовимірне утворення, що 

продукується мовною спільнотою як реакція на ті зрушення, які виникають в 

суспільстві й хвилюють носіїв мови. Іншими словами, дискурс утворюється 

там, де є проблема, конфлікт, боротьба ідеологій, зіткнення інтересів, інтенцій, 

бажань та виявів волі окремих індивідів [174, с. 34], а отже, проблематика 

* Тут і в подальшому переклад наш. 
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дискурсу багато в чому залежить від суспільних феноменів. Глобалізація 

світової економіки, розвиток новітніх технологій та галузей промисловості, 

посилення міжнародних контактів, зміна економічних систем, поява нових 

суспільно-економічних реалій породжують оновлений політичний та 

економічний дискурси. Означені процеси стимулюють науковий інтерес до 

вивчення дискурсу не тільки з боку вчених-політологів, соціологів, 

економістів, філософів, правознавців, а й багатьох мовознавців: вітчизняних –

Н. І. Андрейчук, Л. Р. Безуглої, А. Д. Бєлової, В. Б. Бурбело, О. М. Ільченко, 

Н. К. Кравченко, А. В. Лещенко, А. П. Мартинюк, С. А. Медвєдєвої,  

С. І. Потапенка, А. М. Приходька, Л. Л. Славової, І. Є. Фролової, 

І. С. Шевченко [9; 26-27; 33; 54; 124; 150; 169; 190; 293-294; 299; 331; 370-371; 

392; 394-395; 590] і зарубіжних –  В. Г. Борботька, Р. Водак, Л. Гуеспіна, 

T. ван Дейка, Н. М. Зяблової, Д. Камерон, В. І. Карасика, А. О. Кибрика, 

В. В. Красних, О. С. Кубрякової, Г. Кука, О. А. Леонтович, М. Л. Макарова, 

М. МакКарті, Г. М. Манаєнка, М. Ш. Мусатаєвої, Д. Нанена, А.А.Негришева, 

А. В. Олянича, Є. В. Переверзєва,  Л. В. Селезньової, П. Серіо, Г. Г. Слишкіна,  

Є. В. Сичової, Б. Тошовича, О. А. Угланової, Р. Фасолда, Л. Філліпс,  М. Фукo,  

Е. Хетч, І. В. Чекулая, О. І. Шейгал, Д. Шиффрін [47; 91; 117; 125; 127; 134; 

151; 155; 166; 179; 184; 202; 251; 256; 269; 325; 330; 334; 353; 357; 359; 363; 

376; 379; 398; 444; 452-453; 464-467; 475; 488; 493; 526; 537; 549; 573] та ін. 

Англійська мова, яка щонайтісніше пов’язана з економічною 

модернізацією та промисловим розвитком сучасного світу, дедалі більше стає 

засобом міжнародного спілкування, своєрідною lingua franca, “міжнародним 

комунікативним кодом” для реалізації контактів у сфері економіки, торгівлі, 

бізнесу та новітніх технологій. Вибух приватного підприємництва, який 

спостерігається у світовій економіці, зокрема американській і британській, дає 

підстави говорити про революцію бізнесу (business revolution), а бізнес як 

світову домінантну філософію [523, с. 4]. Нові суспільно-економічні реалії 

сприяють залученню до комерційної та управлінської діяльності широкі 

верстви населення, що стимулює підвищення їх мовленнєвої компетентності в 



24 

 

нових ринкових умовах. Культура та етика ділового спілкування, діловий 

етикет, дискурсивні навичики набувають надзвичайного значення для 

успішного ведення підприємницької діяльності.  

Загальносуспільний інтерес до бізнесу в сучасному глобалізованому 

світі значною мірою позначився і на лінгвістичних студіях, які здійснюються у 

різновекторних напрямах: термінологічному, лінгвопрагматичному, 

риторичному, лінгвокультурному, семіотичному, когнітивному та 

концептуальному. Вітчизняні та зарубіжні науковці приділяють значну увагу 

вивченню англійської бізнес-термінології та фразеології (М.Андрійчук, 

О.Бережна, Л.Ф.Борсук, Н.М.Горбунова, А. В. Михайлова, О.Петрина, 

О.Радченко,  Л.Сандій,  Н.С.Сухачова [11; 30; 79; 193; 274-275; 306-307; 322; 

351], лінгвопрагматичному та жанровому аспектам економічного та ділового / 

бізнес-дискурсу (Ф. Бaрджіeлa-Ч’яппiнi, Г. Г. Буркитбаєва, Р. Гріффiн, 

Л.Лухіяла-Салмінен, О.В.Павлова, Р.Є.Пилипенко, A.Tрoсбoрг, М.Хендфорд, 

Т.В.Чрділелі, В.І.Юшкевич, О.В.Яшенкова) [56; 262; 277; 387; 415; 420; 429-

433; 487; 490; 521; 564], корпоративному сегменту (Т.Р.Ананко, П.А.Арженті, 

Ю.В.Данюшина,  О.О.Землякова,  О.В.Іванців,  Дж.Корнеллісен, К. ван Реіл, 

Ю. В. Шипіцина) [8; 86-87; 90; 114; 119; 401; 426; 455; 540],  риторичному 

аспекту (Т.В.Анисимова, А.Д.Бєлова, Л.О.Введенська, О.О.Лисичкина) [12; 

28; 61; 170], метафоризації та жаргонізації ділового мовлення 

(В.А.Гайдаренко, Н.А.Ковальська, Н.М.Потапова, М.Р.Романюха) [73; 141; 

295; 315], соціо- та (крос-) культурним складникам бізнес-комунікації 

(Я. Л. Березовська, С. В. Боднар, І. Варнер, Б. Л. Гуннарсон, О. М. Малюга, 

Дж.Пончіні, Д.С.Роджерс, Р.Сколлон, А.О.Стєблєцова, О.С.Фоменко, Л.Чарні) 

[31; 40; 182; 343; 367-368; 447; 489; 539; 541; 550; 566], семіотичному аспекту 

(Ю.Заблоцький, І.В.Ковальчук, О.А.Румянцева, Л.В.Солощук) [113; 140; 316-

317; 336], лінгвокогнітивним параметрам (Н. Г. Наумова, О. В. Петрушова, 

К. В. Шамраєва) [249; 276; 389], економічним концептам (О. В. Бобире,  

Б. Карльоф, О. Ю. Качмар, Н. А. Олійник, А. Г. Осипова, О. В. Палєєва, 

Ю.М.Петеліна, Т.Г.Пимонова, К.С.Попова, М.В.Прищепенко, І.Р.Сапрун, 
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М.В.Слободян,  Ю.В.Шипіцина) [35; 132-133; 254; 259; 264; 272; 281; 290; 300; 

323-324; 332; 402; 504], роблять спроби фреймового моделювання бізнес-

концептів та дискурсу (С. А. Жаботинська, А. О. Кибрик, О. Ю. Рискіна, 

Н. М. Старцева, Т. О. Ширяєва) [109-111; 135; 320; 341; 406], концептосфер 

економіки та ділового / бізнес-дискурсу (О. В. Анопіна, С. М. Рибачок, 

С. Ю. Спирчагов, І. Є. Фролова, Т. О. Ширяєва) [13; 309; 337; 372; 407; 409], 

розбудови ментального простору галузевих дискурсів (О. В. Варенич, 

М. Н. Куценко) [59; 162] та ін. 

Актуальність теми. Незважаючи на розмаїття наукових праць, 

присвячених вивченню різних аспектів бізнес-дискурсу, поза увагою  

залишаються проблеми його комунікативно-прагматичної природи, 

лінгвоконцептуальної організації та ментально-мовного простору (ММП). 

Потребує вивчення лінгвокогнітивна природа бізнес-концепту, його ментальна 

організація, фреймова структуризація, стереотипізація та символізація у 

професійній свідомості носіїв англійської мови. Поєднання в одному 

дослідженні комунікативно-прагматичного та лінгвоконцептуального підходів 

дозволяє вийти на якісно вищий рівень інтеграції лінгвістичних досліджень, 

розвиває теоретичні положення дискурсознавства та лінгвоконцептології. 

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

Дисертаційне дослідження 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 р.), затвердженої наказом ректора 

№ 02-32 від 03.01.2011 р. Тему дисертації затверджено Вченою радою 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 3 від 18 листопада 2002 р.). Уточнену редакцію теми 

затверджено Вченою радою Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (протокол № 10 від 24 травня 2011 р.). 
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Метою дослідження є моделювання англомовного бізнес-дискурсу в 

комунікативно-прагматичних параметрах та лінгвоконцептуальних 

структурах. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

1) розробити теоретичні засади вивчення бізнес-дискурсу; 

2) обґрунтувати перспективний напрям в лінгвістиці – лінгвоконцептологію 

дискурсу, напрацювати її теоретичні положення й термінологічний апарат; 

3) розробити методологію моделювання бізнес-дискурсу в комунікативно-

прагматичних параметрах та лінгвоконцептуальних структурах, напрацювати 

методику та метамову такого опису; 

4) виявити особливості функціонування англомовного бізнес-дискурсу в 

Інтернет-просторі; 

5) розробити модель ментальної структури бізнес-концепту за поняттєвим та 

образним компонентами; 

6) структурувати бізнес-концепти у фреймових моделях;  

7) визначити статус та системні відношення між концептами одного та різних 

рівнів; 

8) проаналізувати засоби вербалізації бізнес-концептів в дискурсі; 

9) побудувати модель лінгвоконцептосфери професійно-корпоративного 

сегмента англомовного бізнес-дискурсу; 

10) змоделювати ментально-мовний простір англомовного бізнес-дискурсу у 

лінгвокогнітивних структурах (поняттях та концептах) у їхніх мовних 

репрезентаціях. 

Теоретико-методологічні засади та методи дослідження. Пропоноване 

дослідження виконано в межах когнітивно-дискурсивного напряму вивчення 

мови з опертям на сучасні лінгвістичні концепції: дискурс-аналізу (Т. ван 

Дейк, Р.Водак, В.І.Карасик, М.Л.Макаров, А.В.Олянич, Р.Є.Пилипенко, 

С. І. Потапенко, А. М. Приходько, Л. Філліпс, І. Є. Фролова, М. Фуко, 

І. С. Шевченко, О.Й.Шейгал), ділової риторики (А. Д. Бєлова, Л.А.Введенська, 

О. С. Іссерс), жанрології (Т. В. Анисимова, Дж. М. Свейлз), прагмалігвістики 

(Ф. С. Бацевич, Д. Вундерліх, В. І. Карабан, Дж. Остін, Г. Г. Почепцов, 
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І.П.Сусов, Дж. Сьорль), лінгвоконцептології, зокрема: когнітивної семантики 

(Г.Арчард-Бейль, М.М.Болдирєв, Р. Джекендофф, В. А. Долинський, А. Ченки, 

Л. О. Чернейко), фреймової семантики (Ч. Філлмор), фреймового 

аналізу (Р. Абельсон, С.А.Жаботинська, М. Мінскі, Р. Шенк), теорії концепту 

та ментальних репрезентацій (А. П. Бабушкін, П. Р. Боек, В. Л. Іващенко, 

В.А.Маслова, М.В.Піменова, З.Д.Попова, Н.В.Слухай, Дж.А.Фодор), теорії 

концептосфери (С.А.Борисова, Д.С.Лихачов, В.І.Убийко), теорії когнітивних 

моделей та ментального простору (Ф. Джонсон-Лерд, М.Тернер, Ж.Фоконьє), 

теорії когнітивних прототипів (Дж. Лакофф, Е. Рош), теорії семантичних 

примітивів (А. Вежбицька), теорії профілювання (Є. Бартмінські), когнітивної 

психології та психолінгвістики (Дж. М. Кларк, А. Пайвіо, Р. М. Фрумкіна). 

Дослідження здійснювалося із застосуванням лінгвопрагматичного аналізу для 

параметризації комунікативно-прагматичної моделі функціональних 

різновидів бізнес-дискурсу та опису їхніх жанрових форм. У межах дискурс-

аналізу послуговуємося методом пошуку ключових слів, дистрибутивним 

аналізом, методом інтерпретації вербальних знаків у дискурсі. Застосовуємо 

лінгвоконцептуальний аналіз з опертям на лексико-семантичний аналіз, 

контекстуальний аналіз, аналіз словникових дефініцій, елементи 

етимологічного аналізу, системно-структурний аналіз, смисловий аналіз, 

метод когнітивної інтерпретації, метод лінгвістичної інтроспекції, метод 

опису-моделювання ментальної структури концепту. Крім того, 

послуговуємося фреймовим аналізом та елементами статистичного аналізу, а 

також власними підходами до моделювання лінгвоконцептосфери та 

ментально-мовного простору дискурсу в лінгвокогнітивних структурах 

(поняттях та концептах).  

Об’єктом дослідження обрано комунікативно-прагматичне та 

лінгвоконцептуальне моделювання англомовного бізнес-дискурсу у часових 

межах: кінець ХХ – початок XXI ст., а предметом – мовні засоби вербалізації 

моделей в дискурсі.  
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Матеріал дослідження становлять: тексти ділових документів annual 

report (щорічний звіт), backgrounder (бекграундер), business plan (бізнес-план), 

code of ethics (кодекс з етики), Internet shop (банерна реклама), mission 

statement (офіційна заява), представлені на Інтернет-сайтах 100 провідних 

американських i британських компаній – загальним обсягом 1775 одиниць; 

біографії відомих підприємців, фінансистів та менеджерів (45 позицій); 

Інтернет-публікації (70 позицій), фахова періодика з бізнесу (23 позиції), 

наукова література з бізнесу, підприємництва, менеджменту, маркетингу, 

фінансів, банківської справи (62 позиції); вербальні репрезентанти десяти 

концептів (“business”, “trade”, “money”, “management”, “enterprise”, “work”, 

“company”, “market”, “goods”, “marketing”) у формі 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 бізнесменів-практиків і теоретиків бізнесу, 

словникових та наукових дефініцій, мовленнєвих актів – загальною кількістю 

понад 8 тис. одиниць, а також відео автентичних кінофільмів та телесеріалів, 

що відтворюють ситуації спілкування в бізнесі (3 фільми та 2 телесеріали), 100 

мовних реакцій асоціативного експерименту компанії Google (для опису 

образного компонента концепту “company”). 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому уперше 

застосовано інтегральний підхід до вивчення бізнес-дискурсу, який поєднує 

комунікативно-прагматичне та лінгвоконцептуальне моделювання, що 

дозволяє відтворити досліджуваний феномен всебічно й різнопланово. Вперше 

обґрунтовано перспективний напрям лінгвістичних досліджень – 

лінгвоконцептологію дискурсу –, напрацьовано її окремі теоретичні 

положення й запропоновано термінологічний апарат; розроблено методологію 

комунікативно-прагматичного та лінгвоконцептуального моделювання 

дискурсу, теоретико-методологічні підходи до моделювання ментальної 

структури бізнес-концепту, лінгвоконцептосфери та ментально-мовного 
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простору бізнес-дискурсу; розкрито й уведено в науковий обіг поняття “бізнес-

концепт”; запропоновано критерії виокремлення концептів у професійно-

корпоративному сегменті бізнес-дискурсу; розроблено моделі: комунікативно-

прагматичну, ментальної структури бізнес-концепту, фреймові, 

лінгвоконцептосфери та ментально-мовного простору бізнес-дискурсу. 

Набули уточнення поняття “дискурс” та “бізнес-дискурс”, функціональні 

різновиди бізнес-дискурсу в Інтернет-просторі –  комерційний, 

організаційний, маркетингу та менеджменту.  

Дістали подальше розроблення ментальні структури концептів “money”, 

“work”, “management”. 

Теоретичне значення дисертації полягає, по-перше, у розробленні 

теоретичних положень перспективного напряму лінгвоконцептуальних 

досліджень – лінгвоконцептології дискурсу, об’єктом вивчення якого є 

дискурсотвірні концепти, їхні лінгвоконцептосфери та їх реалізація в дискурсі; 

по-друге, у створенні методики моделювання дискурсу в комунікативно-

прагматичних параметрах та лінгвоконцептуальних структурах, по-третє, у 

напрацюванні термінологічного апарату метамови опису цих структур в 

дискурсі. Авторську методику комунікативно-прагматичного та 

лінгвоконцептуального моделювання бізнес-дискурсу, що лягла в основу 

дослідження, можна в подальшому застосовувати для вивчення мовного та 

когнітивного планів інших різновидів дискурсів.  

Практична цінність дослідження полягає в можливості використання 

його основних положень і результатів у навчальних програмах, лекційних 

курсах, семінарських та практичних заняттях з теорії мови, когнітивної 

лінгвістики, дискурсознавства та дискурс-аналізу, комунікативної, прагма- та 

бізнес-лінгвістики, а також спецкурсів з лексикології, термінології, 

лексикографії, лінгвоконцептології, функціональної стилістики, теорії мовної 

комунікації, практики перекладу та англійської ділової мови. Матеріал 

дослідження може бути використаний для створення підручників та 

посібників, укладання термінологічних, тематичних та ідеографічних 
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словників з англійської ділової мови, словників концептів, словників 

термінопонять бізнесу, вокабулярів для вивчення фахової ділової лексики. 

Дослідження може бути корисним для фахівців з бізнес-комунікації, зв’язків з 

громадськістю, роботи з клієнтами та навчання персоналу. 

Матеріали дослідження долучені до загальнотеоретичного курсу 

англійської мови та курсу семінарських занять “Сучасні лексико-семантичні 

дослідження”, які викладаються автором студентам-магістрам відділення 

східних мов і літератур Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з 2005 по 2017 рр., частково висвітлені в 

курсі лекцій “Theory of the English Language” (2008, 2009, 2012, 2014) та 

навчальному посібнику “Contemporary Approaches to Lexical Semantic 

Analysis” (2014). Науково-методологічні підходи, розроблені в дисертації, 

стали підґрунттям для створення навчальної програми та серії посібників з 

англійської ділової мови: “Business English for Foreign Philology Students” 

(2001), “Business English” (2004), “Business English Course” (2004, 2014), “This 

Exciting World of Business English” (2007), за якими навчаються студенти 

середніх та вищих навчальних закладів України, зокрема Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ), Полтавського 

університету економіки і торгівлі, Національного університету біоресурсів і 

природокористування (м. Київ), Вінницького державного аграрного 

університету, Вінницького торговельно-економічного інституту. Отримані 

результати дослідження відкрили перспективи для подальших наукових 

пошуків у царині германської філології здобувача наукового ступеня 

кандидата філологічних наук О. С. Олійник, методики навчання англійській 

термінолексиці студентів економічних спеціальностей здобувача наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук Р. А. Мельник, а також магістерських 

робіт, які виконуються на кафедрі під нашим керівництвом.  

У запропонованій концепції бізнес-дискурс постає як лінгвокогнітивний 

феномен, метапростір якого організують ментально-мовні структури – 
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концепти, які є системою координат для рекурентних дискурсивних практик, 

що відтворюють типові ситуації спілкування в бізнесі, і визначають його 

зміст, тематичне поле і проблематику, увиразнюючись в економічних 

термінах, професійній лексиці, номенклатурних назвах, ділових жаргонізмах, 

перифразах, бізнес-кліше, слоганах, афоризмах, бізнес-максимах, професійно 

маркованих пареміях, мовленнєвих актах та мовленнєвих жанрах. 

Положення, що виносяться на захист: 

1. Лінгвоконцептологія дискурсу – це перспективний напрям наукових 

пошуків на перетині дискурсології та лінгвістичної концептології, об’єктом 

дослідження якої є когнітивний потенціал та архітектоніка концептів у їхніх 

мовних репрезентаціях в дискурсі, логіко-поняттєві зв’язки між концептами та 

їхні констеляції в різні об’єднання – пари, кластери, мережі, ієрархії, 

концептосфери, що в певний спосіб структурують когнітивний простір тих чи 

інших функціональних дискурсів.  

2. Бізнес-дискурс належить до інституційного типу практики, у якій 

спілкування опосередковане суспільним інститутом мікроекономіки, а мовна 

взаємодія адресанта та адресата відбувається в заданих координатах статусно-

рольових відносин.  

3. Англомовний бізнес-дискурс є складним лінгвокогнітивним феноменом, 

метапростір якого організують концепти, які є ментальною сіткою для 

рекурентних дискурсивних практик, що відтворюють типові ситуації 

спілкування в бізнесі. Бізнес-концепти вербалізуються в економічних 

термінах, професійній лексиці, номенклатурних назвах, ділових жаргонізмах, 

перифразах; відтворюються в бізнес-кліше, професійно маркованих пареміях, 

рекламних гаслах / салоганах; увиразнюються в афоризмах та бізнес-

максимах, наукових дефініціях, мовленнєвих актах, текстах-описах та 

мовленнєвих жанрах, а також мають невербальну форму репрезентації у 

символічних, графічних, схематичних, портретних і скульптурних 

зображеннях, засобах кіно- та телемистецтва. 
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4. Бізнес-дискурс в Інтернет-просторі має ознаки інтерактивності, 

гіпертекстовості, полікодовості, особистісної взаємодії, усно-письмової форми 

мови. 

5. Комунікативно-прагматичне моделювання бізнес-дискурсу спирається на 

два підходи: дискурсивний – у його різновидах (комерційний, організаційний, 

маркетингу, менеджменту) та жанровий – у мовленнєвих жанрах, які 

співвідносяться між собою як “загальне – окремішнє”. Різновиди професійно-

корпоративного сегмента бізнес-дискурсу в Інтернет-просторі визначають 

параметри: “соціальна місія”, “комунікативна мета”, “стратегія”, “система 

цінностей”, “ключові концепти”, “рольовий сценарій”, “регістр”, “тональність 

мовлення”. Жанровий рівень реалізує стратегічні “замисли” дискурсивного 

рівня у його комунікативній і прагматичній меті, орієнтації на адресата, 

аргументативному інструментарії (тактичних прийомах), композиції, змісті, 

особливих мовних, стилістичних та графічних засобах. 

6. Бізнес-концепт – це одиниця когніції, основу якого складає ціннісно-

раціональне пізнання дійсності, і як такий, що не позбавлений образних та 

емоційно-оцінних компонентів, що відображають перцептивно-емоційне 

сприйняття об’єкта пізнання його суб’єктом у професійній галузі діяльності. 

7. Ментальна структура бізнес-концепту містить поняттєвий (змістові ознаки 

та смислові центри) та образний (образи-гештальти, антропосимволи, мовні 

стереотипи) компоненти. Бізнес-концепт може мати й інші форми 

репрезентації, структуруючись у професійній свідомості у фрейми і сценарії й 

візуалізуючись у схеми, графіки, малюнки.  

8. Модель лінгвоконцептосфери бізнес-дискурсу формують десять концептів 

різного рівня концептуалізації (“business”, “trade”, “money”, “management”, 

“enterprise”, “work”, “company”, “goods”, “market”, “marketing”), які 

поєднуються між собою семантичними, логіко-поняттєвими, смисловими, 

асоціативними та формально-структурними зв’язками. Макроконцепт 

“business” посідає найвищий – суперординатний рівень й інтегрує концепти 

базового рівня: “trade”, “money”, “management” та концепти субординатного 
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рівня “enterprise”, “work”, “company”. У свою чергу, базові та субординатні 

концепти інтегрують концепти нижчого порядку: концепт “trade” – концепти 

“goods” та “market”, концепт “market” – похідний концепт “marketing”.  

9. Ментально-мовний простір бізнес-дискурсу – це утворений множинністю 

ментальних структур суб’єктивний діапазон відображення бізнесової сфери 

діяльності в свідомості кожного з її учасників. Модель ментально-мовного 

простору бізнес-дискурсу містить вісім базових доменів предметної галузі 

“мікроекономіка”, які відповідають референтним сферам оперування бізнесу: 

“commerce” (комерція), “manufacturing” (виробництво), “banking & accounting” 

(банківська справа і бух облік), “finance” (фінанси), “stock exchange” 

(акціонерна біржа), “shipping” (транспортування), “management” (управління), 

“marketing” (маркетинг / збут). Бізнес-концепти, що профілюються у 

референтні сфери бізнесу через базові поняття доменів, організують смислове 

поле бізнес-дискурсу і забезпечують когнітивно-комунікативну діяльність 

його суб’єктів.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

пройшли апробацію на ІІІ симпозіумі Українського товариства дослідження 

англійської мови “Recent Trends in Language and Literature Studies: Insights and 

Approaches” (Київ, 2005); 30-ти міжнародних наукових конференціях: 

“Семантика мови і тексту” (Ялта, 2002, Івано-Франківськ, 2003, 2006, 2009), 

“Межкультурные коммуникации: диалог и сотрудничество” (Алушта, 2003), 

“Мова і культура” (Київ, 2003, 2004), “Прoблеми розвитку філології в Україні у 

контексті світової культури” (Київ, 2003), “Contemporary Issues in American 

Studies” (Київ, 2004), “Лінгводидактика та лінгвостилістика на зламі століть: 

питання теорії та практики” (Львів, 2004), “Актуальні проблеми романо-

германської філології в Україні та Болонський процес” (Чернівці, 2004), 

“Межкультурные коммуникации: пространство и время” (Алушта, 2004), 

“Київські філологічні школи: історико-теоретичний спадок і сучасність” (Київ, 

2005), “Мови і літератури народів світу в контексті глобалізації” (Київ, 2005), 

“Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі” (Кам’янець-Подільський, 
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2005), “Проблеми загальномовної та ареальної семантики” (Луганськ, 2005), 

“Язык и культура” (Москва, 2005), “Прагматичні виміри мови і мовлення” 

(Київ, 2006), “Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі” (Кам’янець-

Подільський, 2007), “Міжкультурні комунікації: стратегії освіти і методика 

навчання мовам” (Алушта, 2007), “Мовно-культурна комунікація в сучасному 

соціумі” (Київ, 2008), “Міжкультурні комунікації: ноосферна парадигма в 

мові” (Алушта, 2008), “Сучасні дослідження з іноземної філології” (Ужгород, 

2008, 2010), “Актуальні проблеми германської філології” (Чернівці, 2009), 

“Міжкультурні комунікації: компетентісно-орієнтоване мовне навчання” 

(Алушта, 2011), “Мови та літератури у глобалізованому світі: взаємодія та 

самобутність” (Київ, 2012), “Актуальні проблеми термінології, перекладу і 

філології: виклики та перспективи” (Чернівці, 2016), “Пріоритети 

германського і романського мовознавства” (Луцьк, 2016), “Актуальні проблеми 

германської філології та перекладу” (Чернівці, 2017); 11-ти міжнародних 

науково-практичних конференціях: “Актуальні проблеми американознавства” 

(Київ, 2006, 2008), “Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як 

іноземної” (Полтава, 2006, 2010), “Новітні обрії розвитку германської та 

романської філології” (Запоріжжя, 2007), “Мови і світ: дослідження та 

викладання” (Кіровоград, 2008, 2016, 2017), “Міжкультурна комунікація: мова 

– культура – особистість” (Острог, 2008), “Етнос, мова та культура: минуле, 

сьогодення, майбутнє” (Рівне, 2013), “Етнос, мова та культура: минуле, 

сьогодення, майбутнє” (Львів-Люблін, 2016); 3-х міжнародних конференціях: 

“Towards Interactive Teaching: EL Teaching & EL Learning” (Москва, 2003), 

“Terminology and Culture” (Бялистoк, Пoльщa, 2004), Ukrainica Brunensia III 

(Брно, Чехія, 2015); 5-ти Всеукраїнських наукових конференціях за участю 

молодих учених: “Діалог культур: лінгвістичний і літературознавчий виміри” 

(Київ, 2008), “Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура” (Київ, 

2010), “Людина і соціум у контексті проблем сучасної філологічної науки” 

(Київ, 2012), “Мова і література в глобальному і локальному медіапросторі” 

(Київ, 2016); “Філологія початку ХХІ століття: традиції та новаторство” (Київ, 
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2017); 2-х наукових конференціях: “Дні науки НаУКМА” (Київ, 2004), 

“Пріоритети сучасного германського та романського мовознавства” (Луцьк, 

2007); 2-х регіональних конференціях: “English as a Foreign Language in 

Ukraine”, “The TESOL West-Ukrainian Regional Conference” (Хмельницький, 

2003, 2004). Матеріали інших конференцій містяться у списку літератури. 

Результати дослідження обговорювалися на засіданні Вченої ради 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (Київ, 2016), спільному засіданні кафедри методики викладання 

української та іноземних мов і літератур, кафедри англійської філології та 

міжкультурної комунікації, кафедри теорії та практики перекладу з 

англійської мови, кафедри загального мовознавства, класичної філології та 

неоелліністики, кафедри російської мови Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та кафедри німецької 

філології та перекладу і прикладної лінгвістики Київського національного 

лінгвістичного університету (Київ, 2017), науково-методичних семінарах 

кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протягом 2005-2017 рр.). 

Публікації. Основний зміст дисертації висвітлено у 50 друкованих 

працях: 2-х монографіях, 39 статтях, 9 тезах доповідей та матеріалах 

конференцій, з них 29 статей – у фахових виданнях, затверджених ДАК 

України (13,6 друк. арк.), 5 статей – у зарубіжних наукових виданнях. 

Загальний обсяг публікацій становить 69,1 друк. арк. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження загальним 

обсягом  515 стор. (378 стор. основного тексту) містить вступ, п’ять розділів з 

висновками до них, загальні висновки, список наукової  літератури (574 

позиці]), список лексикографічних джерел (98 позицій), список джерел 

матеріалу дослідження (282 позиції), словник базових термінів, п’ять додатків 

та список умовних скорочень. Дисертацію ілюструють 2 таблиці, 13 схем та 16 

малюнків. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛОМОВНОГО  

БІЗНЕС-ДИСКУРСУ  

 

Проведення сучасних досліджень в лінгвістиці вимагає дотримання 

методологічних настанов, до яких належать антропоцентризм, який ставить у 

центр наукової творчості людину; менталізм, у якому основна увага 

приділяється змістовому аспекту мови; експансіонізм, який провокує активне 

запозичення ідей, концепцій, методів та прийомів з інших галузей знання, та 

експланаторність, що вимагає обов’язкове пояснення (наукову інтерпретацію) 

мовних явищ та отриманих експериментальних результатів. Когнітивний та 

комунікативний підходи, що є панівними у сучасних лінгвістичних студіях і 

ґрунтуються на засадах постмодернізму та постсруктуралізму, є 

визначальними у вивченні дискурсу. На цьому наголошують представники 

Львівської [32; 161], Харківської [394-395; 392] та ін. лінгвістичних шкіл в 

Україні. Одночасно дискурсивна (комунікативна) діяльність розглядається у 

тісній взаємодії з внутрішніми ментальними процесами і розвивається у двох 

напрямах: від спостереження за мовними явищами з наданням їм пояснень в 

мисленнєвих механізмах розумової діяльності людини та у віднаходженні 

реалізації когнітивної діяльності в мовних одиницях, структурах і категоріях. 

Обидва підходи співіснують у межах більш широкої матриці наукових пошуків 

– антропоцентричної або антропоорієнтованої парадигми. 

 

1.1. Антропоцентризм як методологічна матриця сучасних 

лінгвістичних досліджень 

 

Проблема антропоцентризму як ключової методологічної настанови 

сучасної лінгвістики набрала суттєвої ваги в кінці ХХ – на початку ХХІ ст., 

коли виникло розуміння мови як “простору думки та дому духу” [587, с. 30-

31]. На антропоцентричному підході до вивчення мови наголошують такі 



37 

 

науковці, як Н. Д. Арутюнова, І. О. Голубовська та ін., В. З. Дем’янков, 

С. П. Денисова, Ю. М. Караулов, О. С. Кубрякова, В. М. Манакін, 

М. В. Піменова та ін., О. О. Селіванова,  Ю. С. Степанов [15; 78; 93; 95; 129; 

154; 184; 279; 326; 345] та ін. Так, І. О. Голубовська стверджує, що все більшої 

ваги почав набирати активний суб’єкт пізнання світу – людина, а мовна форма 

перестала тлумачитися як самодостатня субстанція [78, с. 9]. М. В. Піменова 

та ін. наголошують на тому, що “мова починає сприйматися як шлях, яким 

можна проникнути в уявлення людей про світ” [279, с. 7]. Ця думка знаходить 

підтвердження в словах Г. В. Лейбніца: “Мови – це насправді найкраще 

дзеркало людського духу і шляхом ґрунтовного аналізу значення слів ми 

щонайліпше можемо зрозуміти діяльність розуму” [519, с. 338].  

Термін парадигма (з грец. paradeima – “приклад, взірець”) у 

філософському сенсі позначає “систему уявлень, основних концептуальних 

настанов, притаманну певному етапу розвитку науки, культури, цивілізації 

загалом” [597, с. 516]. Поняття наукової парадигми увів у науковий обіг 

американський історик Томас Кун у праці Структура наукових революцій 

(1962), розробляючи поняття наукового співтовариства як логічного суб’єкта 

наукової діяльності з такими формальними ознаками, як: концептуальні 

моделі, загальні твердження, ціннісні настанови, зразки вирішення конкретних 

завдань та проблем. Наукове співтовариство, згідно з Т. Куном, має єдину 

систему стандартів – парадигму, яку дослідник може прийняти без доказів. 

Парадигма – це наукові досягнення, визнані усіма членами наукового 

співтовариства, модель постановки проблем та їх вирішення [159, c. 11]. 

Парадигми містять закони, теорії, способи застосування, технології та 

методики досліджень. Як зауважує В. З. Дем’янков, теорія може стати 

основою для парадигми, якщо наукове співтовариство починає визнавати її 

зразком для наслідування [93, с. 27]. Такий підхід розуміє науку як традицію. 

У процесі розвитку наукового знання виникають кризові ситуації, які 

вимагають переосмислення досягнень науки та її постулатів, що призводить 

до наукових революцій. Принагідно зазначити, що у другому виданні своєї 
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праці Т. Кун уводить інший термін дисциплінарна матриця, фактично 

підміняючи ним слово парадигма. Проте терміносполучення дисциплінарна 

матриця не отримало такого широкого визнання, як парадигма, і перейшло в 

розряд синонімів. 

Паралельно з науковими пошуками Т. Куна, у Франції розвивається 

епістеміологічний напрям, що отримав назву епістема, а основоположником 

якого є філософ, історик і теоретик культури М. Фуко, який вважає, що 

виникнення та розвиток теорій і гіпотез визначається історично змінними 

призмами бачення природних та соціальних явищ [376]. 

У 2-й пол. ХХ ст. М. Борн формулює ще одне загальне для науки, 

мистецтва та мови поняття “стиль мислення” або “стиль світосприйняття”, під 

яким розуміє загальні тенденції думки, які змінюються дуже повільно й 

утворюють певні філософські періоди з характерними для них ідеями в усіх 

галузях людської діяльності, зокрема науці [438]. Звідси лінгвістичне поняття 

“стиль” отримало ще одне значення в історіографії – “період розвитку науки”.  

Подальший процес вивчення змін у науковому знанні і формуванні 

нових теорій отримує розвиток у концепції англійського філософа І. Лакатоса, 

який пропонує поняття “науково-дослідницька програма” як одиниця 

динаміки наукового знання. У розумінні автора, – це низка модифікованих 

теорій, в основі яких лежать загальні вихідні принципи. Програма містить 

“жорстке ядро”, яке визнають неспростовним і до якого належать філософські 

принципи, та “захисний пояс” або ділянку “негативної евристики”, яку 

складають допоміжні гіпотези, що знімають протиріччя. Програма також 

містить “позитивні евристики” – звід методологічних правил, які засвідчують 

перспективність подальших досліджень. Перспективна (прогресуюча) 

програма повинна успішно передбачати нові факти, а її теоретичний приріст – 

перевищувати емпіричний. Витіснення однієї програми іншою відбувається в 

результаті наукової революції [509].  

Незважаючи на переваги теорії науково-дослідницької програми 

І. Лакатоса над парадигмою Т. Куна, епістемою М. Фуко та стилем мислення 
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М. Борна, наукове лінгвістичне співтовариство надає перевагу поняттю 

“наукова парадигма”, яка набуває нового осмислення у тлумаченні 

В. І. Теркулова: “парадигма – це кінцева наукова побудова, налаштована на 

об’єднання різноманітних напрямів, методологічних груп, шкіл за єдиною 

гносеологічною ознакою”, якою як вважає автор, може бути співвідношення 

об’єкта та засобів дослідження. Відтак наголос робиться на двох наукових 

парадигмах в лінгвістиці: глоттоцентричній та антропоцентричній [354, c.80- 

81]. У першому випадку мова – єдиний об’єкт досліджень, решта тільки 

засоби; у другому – дослідження орієнтовані на вивчення людини за 

допомогою мови, яка є засобом наукового пошуку. Мотивуючи тим, що 

парадигма містить як мінімум два елементи, автор пропонує стратифікувати 

наукову парадигму у такий спосіб: 

• науковий напрям (лінгвістичний підхід) – об’єднання вчених на базі 

спільних поглядів на статус мови; 

• методологічна група (лінгвістичний метод) – об’єднання вчених, що 

послуговуються однаковими або схожими методами у вивченні мови; 

• напрям вивчення мови (лінгвістична дисципліна) – об’єднання вчених або 

на базі одного аспекту або одного рівня вивчення мови; 

• наукова школа – об’єднання вчених навколо одного лідера (голови школи), 

який сформулював систему актуальних завдань і шляхів їх  вирішення. 

Попри наведені аргументи, в лінгвістиці традиційно прийнято вирізняти 

три наукові парадигми: порівняльно-історичну, системно-структурну та 

антропоцентричну, ігноруючи при цьому не менш значущу за своїми 

результатами комунікативно-функціональну парадигму. 

Порівняльно-історична парадигма – перша в лінгвістиці, започаткована 

порівняльно-історичним науковим методом дослідження мови. Усе ХІХ ст. 

пройшло під егідою цієї парадигми, біля джерел якої стояли німецькі лінгвісти 

Франц Бопп, Якоб Грімм, данський вчений Расмус Хрістіан Раск, росіянин 

О. Востоков, а її ідеї розвивали Август Фрідріх Потт (основоположник 

етимології), Август Шлейхер – творець родословного дерева споріднених мов 
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та вчення про мовні форми. У Росії в руслі порівняльно-історичного 

мовознавства працювали Московська лінгвістична школа на чолі з 

Ф.Ф.Фортунатовим та Казанська лінгвістична школа на чолі з І.О.Бодуеном де 

Куртене. Досягненням цього напряму послужило те, що порівняння стало 

засобом системного вивчення мовного матеріалу, а історичний підхід – 

головним принципом дослідження. Метою було вивчення історії мов, а явища 

однієї мови почали пояснювати фактом спорідненості. У межах порівняльно-

історичної парадигми було уведено поняття споріднених мов й доведено 

спорідненість індоєвропейських мов, створено перші типологічні та 

генеалогічні класифікації, історичні фонетики та граматики. Напрацювання 

порівняльно-історичного методу перетворило лінгвістику на самостійну 

дисципліну, відокремивши її від філософських та історичних міркувань про 

мову. 

Системно-структурна парадигма, яка виникла в лінгвістиці на початку 

ХХ ст., пов’язана з досягненнями в інших галузях знання – фізиці, математиці, 

хімії, біології та психології. Структуралізм, що панував у цих науках, поставив 

в центр уваги вивчення структури в нерозривній єдності її елементів. Наука 

ХХ ст. намагалася розкрити суть фактів, виявити їхні внутрішні 

закономірності, зв’язки між елементами, прояснити взаємодію та взаємовплив. 

Системно-структурна парадигма – це панування системного підходу в 

дослідженні мови, крім того, натомість інтересу до історії мови виникає й 

культивується інтерес до її сучасного стану – синхронії. Мова розглядається 

як системне утворення, елементи якого пов’язані певними відношеннями 

(синтагматичними, парадигматичними, епідигматичними), в мові виділяються 

інваріанти (фонеми, морфеми, лексеми, синтаксеми), мовні елементи 

розташовуються ієрархічно на різних рівнях. Системно-структурна парадигма 

базується на припущенні, що елементи мови можна кваліфікувати з 

достатньою повнотою та необхідною точністю, якщо їх розглядати як складові 

більш широкого універсуму (системи), що визначає найсуттєвіші властивості 

кожного елемента. Це означає зміщення уваги в лінгвістичному дослідженні 
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на іманентність мови й відокремлення її від суміжних феноменів – культури, 

людини, суспільства. Мова у Ф. де Соссюра розглядається “у самій собі і для 

себе” як система відношень, об’єкт дослідження поділяється на мову і 

мовлення, вивчається у синхронії й діахронії, мовний знак має довільний 

(conventional) зв'язок з референтом. Як зауважує О. О. Селіванова, учні й 

коментатори Курсу загальної лінгвістики Ф. де Соссюра – Ш. Баллі, 

Ж. Вандрієс, А. Мейє, А. Сеше, Л. Готьє, Е. Солльбергер та ін. стали 

головними фундаторами структуралізму в Європі [592, c. 29] і продовжили 

дослідження мовної системи в синхронії.  

Системно-структурна парадигма існує в лінгвістиці і зараз; в її руслі 

створюють підручники, академічні граматики, довідкові видання, проводять 

фундаментальні дослідження із застосуванням таких структуралістських 

методів, як: компонентний, дистрибутивний, трансформаційний, метод 

опозицій, метод за безпосередніми складниками, ланцюжковий аналіз та ін. 

Комунікативно-функціональна парадигма, згідно з Д. Шиффрін, 

ґрунтується на двох основних положеннях: а) мова має функції, які стосовно 

самої мовної системи є зовнішніми; б) зовнішні функції здійснюють вплив на 

внутрішню організацію мовної системи [461]. Одна з найбільш ранніх 

програмних публікацій функціоналізму – Тези Празького лінгвістичного 

гуртка (1929), у яких Р. Якобсон, Н. Трубецкой та С. Карцевський визначили 

головний принцип функціональної лінгвістики – цільове призначення мови, а 

мову як функціональну та цілеспрямовану систему засобів висловлення. 

Функціональні ідеї знайшли продовження у працях чеського лінгвіста 

В. Матезіуса, який увів в науковий обіг поняття актульного членування 

речення. Німецький психолог і лінгвіст К. Бюлер запропонував розрізняти три 

комунікативні функції мови, які відповідають трьом учасникам 

комунікативного процесу – мовцю, слухачу та предмету мовлення: 

експресивну (самовираження мовця), апелятивну (звернення до слухача) та 

репрезентативну (передача відомостей про зовнішній світ). Р. Якобсон 

розробив більш детальну модель комунікації, яка містить шість компонентів: 
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мовець, слухач, канал зв’язку, предмет мовлення, код та повідомлення. На 

основі цієї моделі виявлено шість функцій мови: емотивну, конативну, 

референтну, фатичну (термін належить британському етнографу 

Б. Малиновському), метамовну та поетичну. Ідеї функціоналізму в 

подальшому розроблялися французьким лінгвістом А. Мартіне, який 

сформулював принцип економії мовленнєвих зусиль як найважливіший 

фактор історичного розвитку мови. Згідно з цим принципом, зміни у мові – це 

компроміс між потребами в комунікації та прагненням людини до мінімізації 

зусиль. До характерних рис функціоналізму належать: типологічна 

перспектива (намагання помістити мовні факти у простір типологічних 

можливостей), емпіризм (оперування великими корпусами даних), 

застосування кількісних методів та міждисциплінарність досліджень. 

Основоположна ідея функціоналізму – визнання того, що мовна система 

похідна від “екологічного контексту” – загальних властивостей та обмежень 

людського мислення та умов міжособистісного спілкування. Тому мовну 

форму функціоналісти пояснюють зовнішніми причинами щодо 

досліджуваного об’єкта. Граматика тлумачиться як результат рутинізації 

вільного дискурсивного уживання (принцип дискурсивної мотивації), напр., 

смислові відношення в дискурсі (причина, наслідок, умова) в граматиці 

виражають складнопідрядні речення та відповідні прийменники.  

У межах функціональної лінгвістики розвинувся напрям досліджень, що 

отримав назву референційно-рольова граматика або теорія макроролей, 

запропонований Р. Д. ван Валеном. Макроролі – це актор (actor) і той, хто 

відчуває вплив (undergoer). Щонайтиповіший актор – це агенс, а за його 

відсутності аргумент, який займає нижчий щабель в ієрархії ролей, а той, хто 

підпадає під дію, – пацієнс. Макроролі – посередня ланка між семантичними 

ролями, до яких належать: агенс, пацієнс, адресат, інструмент тощо, та 

синтаксичними відношеннями (відношеннями між підметом та присудком, 

присудком та додатком та ін.) [565]. Інший напрям функціональної 

лінгвістики, що отримав назву теорія функціонального поля, розробляла група 
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петербурзьких лінгвістів на чолі з О. В. Бондарком (1980-1990 рр.). Ця теорія 

виникла на противагу традиційній багаторівневій моделі мови, у якій значення 

зазвичай аналізують в межах окремих одиниць, категорій і класів. У підході 

О. В. Бондарка значення розглядається на основі функціонально-семантичних 

полів незалежно від формальних категорій. Так, у функціонально-семантичне 

поле темпоральності входить не лише граматична категорія, а й прислівники 

часу. У серії монографій 1987-1996 рр. розроблені функціонально-семантичні 

поля аспектуальності, таксису, темпоральності, модальності, персональності, 

суб’єктивності, об’єктивності, локативності, буттєвості, посесивності, 

комунікативної перспективи тощо. Під час опису кожного поля головним 

завданням є детальна інвентаризація значень, які співвідносяться з ним, та 

засобів їх формального вираження. Під функціонально-семантичним полем 

розуміється система різнорівневих мовних одиниць (морфологічних, 

лексичних, синтаксичних), що підпадають під певну семантичну категорію і 

здатні виконувати одну спільну функцію. ФСП має центр (ядро, домінанту) і 

периферію. Центром є смисловий інваріант – одиниця, щонайповніше виражає 

цю семантичну категорію. О. В. Бондарко виокремлює два структурні типи 

ФСП: моноцетричні та поліцентричні. Моноцетричне поле ґрунтується на 

певній граматичній категорії (аспектуальність, темпоральність, модальність, 

персональність), а поліцентричне – на сукупності мовних засобів, які не 

створюють єдиної гомогенної системи (суб’єктивність, об’єктивність, таксис, 

локативність, буттєвість, посесивність) [46] та ін. 

Функціоналізм зумовив появу в мовознавстві нових галузей, напрямів 

досліджень, теорій – лінгвопрагматика / прагмалінгвістика, лінгвістика тексту, 

лінгвокультурологія, етно-, соціо-, психолінгвістика, теорія мовленнєвої 

діяльності, теорія мовної комунікації, теорія мовленнєвих актів та ін. 

Криза ізоляцивізму спонукала лінгвістику до вивчення мови в усій 

багатогранності її зв’язків з культурою, людиною, суспільством. Когнітивно-

дискурсивна парадигма переключила інтерес дослідників з об’єкта на суб’єкт 

пізнання, аналізуючи “людину у мові та мову в людині” [187, c. 5]. У процесі 
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формування нової наукової парадигми Л. Вітгенштейном була проголошена 

теза: “Світ є сукупність фактів, а не речей” [572], а в центр уваги була 

поставлена особистість носія мови (мовна особистість за Ю. М. Карауловим). 

Об’єктом лінгвістичних досліджень постає людина в усій її багатогранності: 

Я-фізичне, Я-соціальне, Я-інтелектуальне, Я-емоційне, Я-мисленнєво-мовне 

[187, c. 7]. До вияву людських факторів в мові починають відносити мовну 

компетентність, національну належність, соціально-культурний статус, 

біолого-фізіологічні звички [38, c. 8], а також психологічний тип, гендер, 

психічний стан, ступінь знайомства, уподобання, смаки тощо.  

Когнітивно-дискурсивна парадигма не відміняє існування інших 

парадигм, а швидше засвідчує переорієнтацію інтересів дослідників на зміну 

пріорітетів у вивченні природної мови. Стимулом для зміни наукової 

парадигми слугують екстралінгвістичні фактори, зокрема соціальне 

замовлення, орієнтоване на знання закономірностей людського (вербального) 

спілкування. Ще під кінець ХІХ ст. виникає потреба в науці про спілкування 

та навчанні спілкуванню. Розвиток культури, літератури, мистецтва, 

виникнення наукової психології призводять до зміни концепції людини у ХХ 

ст., пов’язаної з усвідомленням індивідуальної неповторності особистості.  

У межах когнітивно-дискурсивної парадигми існує чотири 

взаєпов’язаних, проте різних напрямів наукових пошуків. Перший вивчає 

мову як “дзеркало” людини, базовим поняттям для нього є мовна картина 

світу, а основним завданням – з’ясувати, яким чином людина відображає себе 

у мові. Другий – комунікативна лінгвістика, яка вивчає роль мовної 

особистості в процесі спілкування. Третій спрямований на вивчення ролі мови 

у пізнавальних процесах та когнітивній організації людської свідомості. 

Четвертий, який С. Г. Васильєва пропонує назвати теорією носія мови або 

внутрішньосуб’єктивною лінгвістикою, спрямований на з’ясування того, яким 

чином мова існує в самій людині [60]. Засновником цього напряму визнають 

І. А. Бодуена де Куртене, який вважав, що “мова існує тільки в індивідуальній 

свідомості, тільки в душах, тільки в психіці ідивідів, які складають певну 
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мовну спільноту” [41]. З позиції антропоцентризму, людина пізнає 

навколишній світ через усвідомлення себе в ньому, виокремлюючи та 

протиставляючи своє Я решті світу. Людське мислення влаштоване таким 

чином, що будь-який мисленнєво-мовний акт завжди а пріорі передбачає 

визнання існування світу й одночасно повідомляє про його відображення 

суб’єктом. Мовним підтвердженням цього факту слугують численні метафори, 

які засвідчують бачення світу через призму людини, напр.: the road runs, the 

sun rises, the wind sings. Усвідомлення себе мірилом усіх речей дає людині 

можливість порівнювати себе з довкіллям, вважати себе його частиною, напр.: 

warm friendship, fire in one’s heart. 

Отже, антропоцентризм виводить людину на перше місце, а мову вважає 

її головною характеристикою, адже людський інтелект, як і сама людина, не 

мислимий поза межами мови і здатності людини до породження й сприйняття 

мовлення. Якби мова не зачіпала процесів мислення або не могла створювати 

нові ментальні простори, людина не вийшла б за межі безпосереднього 

спостереження. Антропоцентризм зосереджений на пошуку того, яким чином 

людина послуговується мовою як засобом спілкування і які мовні одиниці 

відображають саму людину, а такі поняття, як “людський фактор”, 

“мовна / комунікативна особистість”, “мовна свідомість”, “комунікативний 

паспорт”, “комунікативний статус” “комунікативна компетентність”, 

“комунікативне лідерство / лідер” та “мовна поведінка індивіда” надійно 

зайняли своє місце у філологічних студіях. 

 

1.2. Напрями лінгвістичних досліджень бізнес-дискурсу в аспекті 

        моделювання  

 

З метою визначення основних теоретичних підходів до вивчення бізнес-

дискурсу в аспекті моделювання з масиву наукових публікацій, присвячених 

проблемам ділового спілкування, бізнес-лінгвістики, ділового / бізнес-

дискурсу, було виокремлено 39 наукових праць (кандидатські та докторські 
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дисертації, автореферати дисертацій, монографії та наукові статті), які 

застосовують принцип лінгвістичного моделювання дискурсу і пропонують 

моделі різного типу аналізу. Серед проаналізованих праць найбільшу кількість 

складають публікації, присвячені комунікативно-прагматичному 

моделюванню процесів спілкування у сфері бізнесу (24) та когнітивному 

моделюванню ділового / бізнес-дискурсу (15). На означених напрямах 

досліджень зупинимося детальніше. 

1.2.1. Комунікативно-прагматичний підхід. Комунікативно-

прагматичному / лінгвопрагматичному / прагматичному / функціональному 

моделюванню дискурсу присвячені праці В. В. Богуславскої, 

Г. Г. Буркитбаєвої, М. Л. Макарова, Д. Хаймса, Т. В. Чрділелі, І. С. Шевченко 

[39; 55; 179; 386; 392; 498] та ін., які виокремлюють у ньому низку 

категорійних ознак або сукупність параметрів / конституентів: ситуація 

спілкування; учасники у їхніх статусно-рольових та ситуаційно-

комунікативних амплуа; умови (сфера та комунікативне середовище); спосіб 

організації (мотиви, цілі, стратегії, тактики, норми); засоби / інструментарій 

(канал, режим, тональність, функціональний стиль, регістр, жанр); тематика 

(предмет мовлення); текстові характеристики (зміст, структура, мовні засоби, 

невербальні знаки, контекст). В. І. Карасик долучає до цих параметрів 

хронотоп (прототипові місця і час), цінності (норми та правила поведінки, 

оцінний потенціал ключового концепту), мовний матеріал (прецедентні 

висловлювання і тексти, дискурсивні формули та кліше) [125, c.121].   

Як зауважує А. М. Приходько, в комунікативній моделі мова 

досліджується у зв’язку з її роллю в умовах реальної мовленнєвої діяльності, 

де на перше місце виходить мовна / мовленнєва особистість, її соціокультурна 

та соціодискурсивна активність [298, с. 11]. Для моделювання 

антропоморфного параметру ділового / бізнес-дискурсу автори застосовують 

модель Д. Таннен, яка надає можливість описати різні типи інтеракцій в 

залежності від статусно-рольових відносин комунікантів [561, c. 202-203], і 

представляє собою координативну сіть, вертикальна вісь якої репрезентує 
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відношення ієрархії, а горизонтальна – ступінь близькості [84; 99, с. 136; 388, 

с. 110; 571, c. 58-61].   

Трирівневу модель абстрактного (ідеального) адресата в офіційному / 

неофіційному дискурсі пропонує Н. П. Каричук: 

1-й рівень – комунікативна компетенція (граматична, дискурсивна, 

стратегічна, соціолінгвістична); 

2-й рівень – індивідуально-особистісний характер сприйняття 

(інтелектуально-логічний / емоційно-інтуїтивний); 

3-й рівень – соціально-ситуативний (статус / роль) [130, с. 202]. 

Моделі типових комунікативних ситуацій з різними конфігураціями 

комунікантів, що послуговуються корпоративним дискурсом, розробляє 

Т. Р. Ананко: “адміністратор ↔ працівник” (двовекторна модель: спілкування 

“згори – донизу” та “знизу – нагору”), “колега ↔ колега”, “менеджер компанії 

↔ кандидат на посаду”, “менеджер компанії ↔ клієнт”, “менеджер компанії 

↔ партнер” та “менеджер компанії ↔ конкурент” [8, с. 9-11]. 

Тематичному параметру комунікативно-прагматичного моделювання 

ділового дискурсу присвячені праці В. І. Юшкевич [417-419], у яких авторка 

розробляє два типи моделей: статична ієрархічна тематична модель, яка 

містить макротеми “фінанси” та “підприємництво”, що мають трирівневу 

організацію, поділяються на підтеми та мікротеми, які кореспондують з 

відповідними референтними ситуаціями бізнесу, та динамічні тематичні 

моделі, що виявляють актуалізацію статичних моделей в типових 

комунікативних ситуаціях: вирішення виробничих питань, зустріч бізнес-

партнерів, співбесіда, проведення інструктажу. 

Параметр комунікативно-прагматичної моделі “засіб реалізації  ділового 

/ бізнес-дискурсу”, який вирізняє жанр спілкування, представлений в 

дисертаційній праці Т. В. Анисимової [12]. Авторка пропонує трирівневу 

модель жанрів, яку складають: 1) системний рівень – інформаційні, програмні, 

епідейктичні жанри; 2) стратегічний рівень – формула жанру: предмет 

спілкування, ситуація, оратор (об’єктивний портрет, соціально-рольовий 
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статус), портрет аудиторії (демографічна, інтелектуальна та кількісна 

характеристики), цільова настанова (інформаційна, епідейктична, 

переконуюча), типовий зміст; 3) тактичний рівень – аргументація, типова 

композиція, мовні та стилістичні особливості. Модель жанрів, розроблена 

Т. В. Анисимовою, виявилася придатною і для аналізу окремого жанру, як 

напр., канцелярської відписки, в дисертаційній праці А. В. Пучкової [304].   

Параметр комунікативно-прагматичної моделі “спосіб організації 

ділового / бізнес-дискурсу”, який вирізняють стратегії і тактики спілкування, 

змодельовані у дисертаційній праці Ю. В. Данюшиної [89]. Авторка розробляє 

модель кореляції комунікативних принципів, стратегій і тактичних прийомів у 

їхніх мовленнєвих виявах та зонах перетину з когнітивно-психо-емоційними 

сферами людини. 

Для моделювання комунікативно-прагматичних складників бізнес-

дискурсу, дискурсів маркетингу та ділових переговорів З. І. Гур’єва, 

Ю. В. Стодолинська, Л. В. Курчак послуговуються такими параметрами: 

учасники (у їхніх статусно-рольових амплуа); хронотоп / локуси спілкування 

(комунікативні ситуації та прототипові місця), комунікативний замисел (цілі, 

інтенції, тематика), засіб реалізації (код, канал, стиль, тональність, регістр, 

жанр), спосіб організації (комунікативні принципи, стратегії, тактики та 

прийоми), типові мовні маркери (прецедентні імена, висловлювання, тексти), 

морально-етичні цінності та ключові концепти [84;160; 346].  

Як засвідчує аналіз публікацій, найбільш розробленими параметрами 

комунікативно-прагматичної моделі ділового / бізнес-дискурсу є учасники / 

суб’єкти / агенти, тематика і спосіб організації (комунікативні принципи, 

стратегії, тактики, прийоми спілкування), хоча здійснюються спроби 

представити цілісні комунікативно-прагматичні моделі як окремих сегментів, 

так і бізнес-дискурсу загалом [84; 89; 160].   

1.2.2. Когнітивний підхід. Когнітивний аналіз дискурсу, що інтенсивно 

розвивається протягом останніх десятиліть, спрямований на вивчення типів, 

різновидів иа способів організації в свідомості людини мовних та фактуальних 
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знань, необхідних для успішного спілкування. У когнітивних студіях 

вирізняють кілька напрямів, які ставлять за мету дослідження структур 

репрезентації знання, що беруть участь у дискурсивній діяльності: 

моделювання когнітивних процесів породження і сприйняття мовлення і 

створення інтегральної когнітивної моделі дискурсивного процесу; вивчення 

різновидів знань і способів їх отримання в процесі дискурсивної діяльності 

[377, с. 115]. Моделювання, яке визначається як ключовий метод когнітивної 

лінгвістики (за О. С. Кубряковою), привертає увагу численних дослідників 

дискурсу, ділового зокрема [13-14; 79; 84; 102; 106; 276; 310; 320; 337; 351; 

372;  407; 409; 408; 416-417; 419] та ін., адже “у когнітивній моделі вивчається 

людський інтелект, а мова визнається головною ментальною складовою усієї 

інфраструктури мозку, інструментом мисленнєво-мовленнєвих процесів, 

засобом пізнання довкілля і позагенетичної передачі людського досвіду” [298, 

с. 11]. Як стверджує Л. В. Цурикова, “глибинні структури, часто ті самі, 

використовуються для вирішення різноманітних когнітивних завдань. При 

цьому розмаїтті когнітивні завдання – і основні (первинні), і другорядні – 

вирішуються одночасно” [377, с. 19]. 

Проаналізовані праці, розроблені на матеріалі ділового / бізнес-

дискурсу, виявили три основні способи когнітивного моделювання: 

фреймовий, тезаурусний та в термінах ментальних просторів. Найбільшого 

поширення в наукових дослідженнях набуло саме фреймове моделювання [79; 

102; 406-409]. Так, Т. О. Ширяєва у дисертаційній праці Когнитивное 

моделирование институционного делового дискурса моделює глобальний 

фрейм як відкриту рухому систему професійних знань, пов’язаних з веденням 

бізнесу. Модель фрейму – це п’ятигранна піраміда, в основі якої знаходяться 

три вершинні вузли: “специфічні цілі”, “специфічні учасники”, “специфічний 

хронотоп”, які мають певний набір варіабельних слотів, а гранями піраміди є 

термінальні вузли “економіка”, “фінанси”, “маркетинг”, “підприємництво”, 

“інститути влади” [407]. Дещо по-іншому авторка моделює фрейм ділового 

дискурсу у статті Институциональные фреймы как основа делового дискурса 
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[406], пропонуючи таку структуру: макрофрейм “економіка” з поділом на 

субфрейми “макроекономіка”, який містить шість слотів: “внутрішній валовий 

продукт”, “прибутки / видатки”, “цикл”, “кризи”, “інфляція”, “економічне 

зростання”, та “мікроекономіка” з чотирма слотами: “виробництво”, “ринки”, 

“попит”, “пропозиція”. У свою чергу, слоти “кризи”, “інфляція”, “ринки”, 

“попит”, “пропозиція” пов’язані з іншими інституційними фреймами ділового 

дискурсу – “підприємництво” та “маркетинг”. На її погляд, фрейм 

“інституційний діловий дискурс” – це схематичний образ-уявлення учасника 

бізнес-спільноти про стереотипні ситуації професійної діяльності, а комплекс 

інституційних фреймів створює єдиний для комунікантів когнітивний фон 

[407]. 

Фреймовим моделям предметної галузі “менеджмент / управління” 

присвячені дослідження Н. М. Горбунової, Ю. А. Дригіної, О. Ю. Рискіної та 

Н. С. Сухачової [79; 102; 320; 351]. У дисертаційній праці Современная 

англоязычная терминосистема сферы менеджмента: структурно-

семантическая и когнитивно-фреймовая характеризация Н. М. Горбунова 

розробляє кількарівневу фреймову модель терміносистеми management, яку 

складають: вершина “management”, чотири підфрейми: “management relevant 

facts”, “management positions”, “management types”, “management process 

structure” та слоти (від двох до восьми для кожного підфрейму), заповнені 

терміноодиницями цієї галузі. 

Дисертація Ю. А. Дригіної Репрезентация фрейма “управление” 

глагольными лексемами современного английского языка представляє модель 

пропозиційного фрейму-сценарію (по суті акціонального фрейму) 

“управління” з двома підфреймами “управління державою” та “управління 

бізнесом”. До актантів цих підфреймів (в авторській термінології – вершинних 

компонентів) Ю. А. Дригіна відносить “суб’єкт”, “предикат” і “об’єкт” 

управлінської діяльності; до термінальних компонентів – “характеристику 

суб’єкта”, “характеристику об’єкта”, “ціль”, “спосіб”, “засіб”, “час” та “місце”. 

Серед обов’язкових ознак фрейму авторка називає “володіння владою” та 
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“відповідальність за свої дії”, серед факультативних – “оцінку”, зміщуючи, на 

наш погляд, акцент з аналізу фрейму предметної галузі на аналіз одноіменного 

концепту.   

Тезаурусне моделювання тематичних текстів предметних сфер “бізнес” 

та “маркетинг” здійснюють З. І. Гур’єва та О. В. Петрушова [84; 276]. Бізнес-

тезаурус предметної сфери “бізнес” З. І. Гур’єва моделює за польовим 

принципом на матеріалі 78 жанрових форм. Ядро поняттєво-тематичного 

макрополя “бізнес” складають ключові поняття “вище керівництво”, 

“персонал”, “фінанси”, “виробництво”, “маркетинг”, “продаж”, “логістика”, 

“економічні фактори”, “політико-правові фактори”, “соціокультурні фактори”, 

“демографічні фактори”, “фактори технологічного розвитку”, “фактори 

міжнародного середовища”, “неурядові групи тиску”. У свою чергу, кожне 

ключове / базове поняття  моделі є домінантою потяттєво-тематичного 

мікрополя, до якого входять відповідні видові поняття [84].  

Моделювання в термінах ментальних просторів  (термін Ж. Фокон’є) 

застосовують у своїх дослідженнях М. Ю. Антонова і Ю. В. Данюшина [14; 

89]. Так, М. Ю. Антонова поділяє когнітивний простір економічного дискурсу 

на чотири домени: “процеси економічної системи”, “інститути економічної 

системи”, “інструменти економічної системи” та “економічні показники”, 

кожен з яких має власні субдомени, які співвідносяться між собою як “частина 

– ціле”. У свою чергу, Ю. В. Данюшина моделює англомовний сітковий 

(інтернет) бізнес-дискурс як мережу когнітивних полів та ділянок, структуру 

якого організовують два гіперкластера: ‘human’ та ‘material values’, що 

поділяються на п’ять семантичних та п’ятнадцять тематичних полів. Авторка 

зауважує, що виокремлені нею поля і ділянки когнітивного простору не мають 

чітких меж і перебувають у взаємодії – відношеннях перетину, накладання 

тощо. 

Як засвідчують проаналізовані праці, моделювання дискурсу в термінах 

ментальних просторів перебуває на стадії розроблення і потребує 

теоретичного обґрунтування. 
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1.2.3. Лінгвоконцептуальний підхід. Лінгвоконцептуальному 

моделюванню ділового / бізнес-дискурсу присвячено значно менше праць [13; 

82; 266; 310; 337], що свідчить про недостатню розробленість цього питання в 

лінгвокогнітивних студіях. Не дивлячись на заявлені назви, напр.: 

Социокультурное моделирование дискурса “банковское дело” английского 

языка (С. Ю. Спирчагов), Лінгвістичне моделювання концептосфери 

економіки (С. Рибачок) та ін., по суті метод концептуального моделювання 

застосовує лише О. В. Анопіна в дисертаційній праці Концептуальна 

структура англомовної реклами косметики [13], у якій авторка представляє 

модель міжфреймової сітки, яка упорядковує й забезпечує зв’язність 

рекламного тексту. Рольовими слотами цієї моделі є ІНСТРУМЕНТ, 

ДЖЕРЕЛО, ПАЦІЄНС, АГЕНС і ЕКСПЕРТ, які співвідносяться з такими 

предметними сутностями, як: косметичний засіб, фірма-виробник, об’єкт 

застосування, споживач та авторитетна “третя особа”. Відношення (R), що 

виникають між слотами, поняттєво пов’язані з ролями і є константами 

рекламного тексту [13, с.8].  

Як засвідчує аналіз праць, лінгвоконцептуальне моделювання ділового / 

бізнес-дискурсу представлено критично недостатньо, що дає підстави для його 

подальшого розроблення в нашій роботі.  

 

1.3. Лінгвоконцептологія дискурсу та її термінологічний апарат  

 

Дослідження з когнітивістики, когнітивної лінгвістики та 

концептуального аналізу привертають до себе увагу багатьох сучасних 

вітчизняних і зарубіжних учених, які розробляють теорію й методологію 

вивчення мови як засобу пізнання, категоризації і концептуалізації дійсності й 

ідеального світу, засвоєння й оперування знаннями, формування внутрішнього 

лексикону / тезаурусу, роботи вербальної пам’яті людини, процесів 

породження і розуміння мовлення, природи концептів та інших когнітивних 

структур, створення лінгвоконцептуальних моделей в різних функціональних 
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сферах та галузях знання [16; 17; 19; 29; 36; 66; 68; 109; 116; 120; 127; 151;  

157;  286; 297,  302-303; 334; 587; 396; 458; 538].  

Загальна переорієнтація фокусу уваги сучасних мовознавців із 

структурних аспектів мови на її когнітивний зріз з урахуванням 

антропоморфного чинника заклали підвалини для формування 

лінгвоконцептології як самостійної лінгвістичної дисципліни, чому також 

сприяли праці  П. Р. Боек , С. Г. Воркачова, С. А. Жаботинської, В. Л. Іващенко, 

В. В. Колесова, Т. А. Космеди, О. С. Кубрякової, В. А. Маслової, 

М. В. Піменової  та ін., З. Д. Попової та ін.,  О. О. Селіванової, Н. В. Слухай, 

Л. В. Цурикової, Дж.А.Фодора [68-69; 108; 110-111; 121; 144; 147; 154; 186; 

279; 289; 327; 333; 377-378; 437; 480] та ін. 

У цьому контексті, на наш погляд, є необхідність наголосити на 

утвердженні перспективного напряму наукових пошуків – лінгвоконцептології 

дискурсу, яка поєднує в одному дослідженні функціонально-прагматичний та 

концептуальний підходи до вивчення природної мови у її дискурсивному 

вияві, і передбачає структурування дискурсу за ключовими концептами та 

зв’язками між ними. 

Українська дослідниця В. Л. Іващенко виокремлює п’ять основних 

напрямів у межах лінгвоконцептології: етнолінгвоконцептологія, що 

передбачає вивчення окремих етнокультурних концептів; порівняльна 

лінгвоконцептологія, серед дослідницьких проблем якої порівняння 

концептуальних картин світу різних етнокультур; художня 

лінгвоконцептологія, об’єктом дослідження якої є літературно-художні 

концепти; наукова [лінгво]концептологія, у центрі уваги якої перебувають 

наукові концепти; лінгвоконцептографія, яка пов’язана зі створенням словника 

концептів, стереотипів, символів, образів, констант національної свідомості та 

напрацювання їхніх теоретичних засад [121, c. 384]. Т. А. Космеда додає до 

цього переліку аксіологічну [лінгво]концептологію, представлену у працях 

Т. Вільчинської [66] і Т. А. Космеди [147], та гендерну [лінгво]концептологію, 

засвідчену у працях О. І. Горошко [81]. О. П. Воробйова висвітлює значно 
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ширший спектр лінгвоконцептологічних досліджень в Україні та за її межами, 

наголошуючи на історичному / діахронному, лінгвокультурному, 

мультимедійному, невербальному, ідіо-, нейро-, психо- та педагогічному / 

лінгводидактичному підходах до вивчення концепту, частина з яких ще не 

знайшла застосування у наукових розвідках українських мовознавців [71].  У 

свою чергу, вивчення концептів та інших когнітивних структур уможливлює 

появу наукових напрямів, пов’язаних з різними об’єктами досліджень (а назву 

наукового напряму, як відомо, визначає його об’єкт) – термінологія, 

діалектологія, мова на різних її стратумах, наукова метамова, лінгвопоетика, 

дискурс. 

Про концептологію дискурсу як окремий підрозділ лінгвоконцептології 

заявляє А. М. Приходько у двох монографічних працях, багато в чому 

присвячених саме цій проблемі [397-298]; про семантичний простір дискурсів 

як важливе інформаційне джерело знань про концепт говорять З. Д. Попова та 

ін. [289]. Т. А. Ширяєва наголошує, що центральні концепти, що складають 

основу суспільних інститутів, мають потужну породжувальну силу в тому 

сенсі, що створюють велику смислову ділянку [411, c. 65], і організовують 

різні жанрові форми, мовленнєві практики та формації дискурсу. 

Концептуальні структури, якими оперує наша свідомість, власне й формують 

когнітивний простір дискурсу, без яких a priori неможливе його виникнення та 

існування. А. М. Приходько наголошує на концептосистемі як сукупності 

характерних саме для цього дискурсу концептів, яким надається перевага в 

тому чи іншому режимі спілкування. Напр., в політичному дискурсі це буде 

один набір концептів, в рекламному – інший, в кримінальному – третій [299, 

c. 349]. 

Наразі центральними категорійними поняттями для нового напряму 

наукових пошуків постають поняття “дискурс” та “концепт”. Під поняттям 

“дискурс” розуміємо когнітивно-комунікативну діяльність, що відбувається 

під час мовної взаємодії комунікантів і створює свою власну реальність 

завдяки тексту / діалогу; крім макрознаку у формі тексту / діалогу, дискурс 
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містить ще й екстралінгвістичні елементи: фонові та презумптивні знання, 

прагматичну мету, паралінгвальні та соціо-культурні параметри, 

ситуативну прив’язку. Виходячи з аналізу поняття “дискурс” в лінгвістиці та 

суміжних з нею гуманітарних дисциплін, дискурс визначаємо як мовний 

континуум, який складають комунікативні практики / події, репрезентовані 

послідовністю висловлювань / мовленнєвих актів, продукованих окремою етно-

/ національною, професійною спільнотою з певної тематики (проблематики) у 

сукупності його мовних, когнітивних та соціокультурних вимірів. 

Як стверджує В. В. Красних, дискурс має два плани вираження – власне 

лінгвальний та когнітивний. Якщо перший пов’язаний з мовою, то другий – з 

мовною свідомістю, впливаючи на породження і сприйняття текстів, 

виявляючи себе в контексті й пресупозиції (дискурс як процес) [151, c. 114]. У 

дискурсі відображається складна ієрархія знання, необхідна і для його 

створення, і для сприйняття. Згідно з О. С. Кубряковою, дискурс – це явище 

когнітивне, тобто субстанція, у якій і за допомогою якої здійснюється 

трансляція, оперування і, що головне, створення нового знання [155, c. 14, 23]. 

Відповідно кожне мовне явище можна адекватно описати й пояснити тільки в 

тих випадках, коли воно розглядається на перетині когніції та комунікації 

[154, c. 11]. На думку Т. ван Дейка, дискурс містить принаймні три виміри: 

лінгвальний (власне використання мови), когнітивний (обмін знаннями, 

інформацією й уявленнями), інтерактивний (спілкування суб’єктів у 

соціальних ситуаціях) [91].  

До характерних ознак дискурсу належать: ризоматичність 

(нелінійність, аструктурність, гіпертекстовість), зв’язаність (інтеграція усіх 

текстових рівнів), інформативність (фактуальна, концептуальна, 

підтекстова), референційність (реальність, квазіреальність, ірреальність, 

алегорія), континуальність (стагнація, прогресія, хронотоп), 

антропоцентричність (адресантність та адресатність), інтерактивність 

(інтенційність, стратегічність, ефективність та інтерпретанта), недискретність 

(інтегративність когнітивного та комунікативного), ситуативність 
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(контекстуальність), процесуальність (динамічність), теологічність 

(цілеспрямованість), замкненість (обмежене коло мовців і тем), 

синергетичність (здатність до самоорганізації), діалогічність, 

інтердискурсивність [592, c. 5; 116; 500-514; 571-572] та тематичність 

(певна проблематика та змітове наповнення). А. М. Приходько говорить про 

відкритість, циклічність та амбівалентність дискурсу, що дає підстави 

вважати його незавершеною комунікативною подією, багатомірним соціо- та 

лінгвокультурним явищем, у межах якого відбувається вербальна взаємодія в 

певній предметно-тематичній сфері [299, c.23-24].  

Під впливом теорії мовленнєвих актів Остіна-Сьорля, психо- прагма- та 

когнітивної лінгвістики дискурс почали тлумачити як комунікативну подію, що 

інтегрує текст та екстралінгвістичні, соціальні та референційні чинники – 

обставини, час і місце (подієво-ситуативний аспект); мотиви, настанови, 

інтенції, стратегії і тактики спілкування (свідомість мовців).   

Лінгвоконцептологія дискурсу вивчає дискурс в аспекті його ментально-

мовної організації та структурування за ключовими концептами у їхніх мовних 

виявах на логіко-вербальному (слова, словосполучення, фраземи, мовні кліше, 

паремії, афоризми, максими) та дискурсивному рівнях (мовленнєві / 

дискурсивні акти, жанрові форми). Кожен функціональний тип дискурсу 

оперує принаймні трьома конфігураціями концептів: типовими (характерними 

для даного дискурсу), універсальними (міжфункціональними, присутніми 

також в інших типах дискурсів) та атиповими (нехарактерними, запозиченими 

з інших дискурсів). Так, для бізнес-дискурсу макроконцептом є “business”, 

який задає його функціональний тип і визначає когнітивно-інформаційний 

простір. Типовими концептами є “trade”, “money / profit”, “management”, 

“enterprise”, “company”, “market”, “goods”, “marketing”, які є константами, 

смисловими домінантами цього дискурсу, що визначають його тематичне поле 

і належать до категорії економічних концептів. До універсальних концептів 

бізнес-дискурсу відносимо “work” [21;  261;  324], “competition” [347], “risk” 

[105], “success” [10], які так чи інакше присутні в його смисловому полі й 
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акцентують когнітивні ознаки макроконцепту. До атипових концептів бізнес-

дискурсу належать “ecology”, “globalization”, “global warming”, “migration”, 

“terrorism”, які долучаються до нехарактерного для них соціокультурного 

середовища спілкування через низку об’єктивних причин, напр., 

загальносуспільний інтерес до певних явищ, подій, обставин, які стають 

предметом обговорення усього соціуму і так чи інакше впливають на 

дискурсивну діяльність представників окремих професійних груп.  

Бізнес-дискурс належить до відносно закритих типів дискурсів і йому 

притаманна обмежена кількість типових та універсальних концептів, чого не 

можна сказати про атипові концепти, які варіюються в залежності від динаміки 

розвитку суспільно-політичних подій у світі. Розрширення переліку типових 

концептів бізнес-дискурсу спостерігається у напрямку виділення концептів-

гіпонімів, як напр.: “купівля / продаж” [259], “торг” [272], “послуга” [300] – з 

концепту “trade”;  “власність” [18],  “багатство” [137] – з концепту “money”. 

Концептуальне поле бізнес-дискурсу наповнюють концепти різного 

ступеня абстракції та змістової структури, що визначає логічні зв’язки між 

ними. Дистрибуція концептів в дискурсі виявляє різного роду відношення між 

ними: 1. компліментарності – між концептами “goods” i “service”; 

2. контрадикторності – між концептами “success” i “failure”, “wealth” i 

“poverty”; 3. контроверсійності – між концептами “buying” i “selling”; 

4. субординації (підпорядкування, гіперонімії – гіпонімії) – між концептами 

“business” i “trade”, “trade” i “market”, “trade” i “goods”, які можна представити 

у графічних зображеннях: 

 
   1.                                  2.                        3.                            4. 

Схема 1.1. Відношення між концептами у бізнес-дискурсі. 
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Згідно зі схемою 1.1, відношення компліментарності (1) передбачає 

взаємодоповнення однієї сутності іншою, які відображають дві грані одного 

універсуму.  Це підтверджує думка М. В. Прищепенко, що поняття “товар” і 

“послуга” – не антиподи, а дві сфери одного і того самого континууму зі 

спільною ознакою “користь, вигода”. Відношення контрадикторності (2) 

пов’язує концепти з протилежним змістом, що не виключає їх присутності в 

одних і тих самих фрагментах дискурсу. Відношення конверсійності (3) 

притаманне концептам, які зазвичай об’єднуються під однією назвою (напр., 

“купівля / продаж”), що позначає один універсум, але з позицій різних мовців. 

Відношення субординації (4) відслідковуються між концептами різного рівня 

концептуалізації (суперординатний, ординатний, субординатний рівні).  

Профілювання концептів в дискурс відбувається на фоні більш 

глобального об’єднання концептів, яке в когнітивістиці отримало назву домен. 

Концептуальний домен – це будь-яка зв’язна ділянка концептуалізації, 

відносно якої характеризується семантична структура [515, c. 47]; 

“макрофрагмент когніції (сукупність концептів), співвідносний з певною 

функціональною / предметною сферою або сферою знання” [120]; певна 

ділянка когнітивного простору, на який профілюється концепт. Це свого роду 

контекст, фон концепту, адже “концепт можна адекватно осмислити лише в 

контексті структур фонових знань, частиною яких він є” [109, c. 2]. “Будь-який 

концепт занурений у домен <…>. Домени утворюють фон, на якому 

виділяється концепт <…> [308, c. 3]. Р. Ленекер описує відношення між 

концептом і доменом у термінах профіль – база [516],  Л. Талмі – у термінах 

фігура – фон [560]. Поняття “домен”, на наш погляд, є цілком закономірним у 

тому сенсі, що концептосфера – надто об’ємне поняття, у межах якого можна 

структурно виділити менші за обсягом тематичні ділянки. Такими ділянками 

(доменами) для англомовного бізнес-дискурсу є “material wealth” [253] та 

“employment”. Домен “material wealth” актуалізує концепти “money / profit”, 

“consumerism”, “product / goods” [89], “property”; домен “employment” – 

відповідно концепти “work / job”, “company”, “management”. 
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У когнітивному просторі дискурсу концепти не існують ізольовано, 

поєднуючись з іншими концептами, створюють пари, кластери, мережі, сітки, 

дерева концептуальних залежностей, ієрархії або таксономії. Так, парні 

концепти утворюють об’єднання двох взаємозалежних концептів, один з яких 

передбачає інший, а зміст обох або покриває ту саму референтну ситуацію або 

співвідноситься з єдиним поняттям. Напр., для бізнес-дискурсу – це концепт 

“купівля – продаж” (“buying – “selling”), представлений на мовному рівні 

дієсловами-конверсивами купити :: продати (buy :: sell), які позначають ту 

саму денотативну ситуацію з позицій двох її учасників, іншими словами, “дві 

акції, кожна з яких передбачає одночасне здійснення іншої, є необхідною 

гранню єдиного цілого” [259, c. 371].  

Кластерні концепти – це ментальні структури, поняттєві обсяги яких 

перебувають у відношеннях часткового перетину, утворюють еквіполентну 

опозицію і виявляють контрастивну дистрибуцію в дискурсі. Такі концепти 

мають спільні смислові центри, подібні фреймові структури та образний 

компонент, як напр., концепти “business” та “enterprise”, через що їх часто 

ототожнюють. 

Мережеві концепти утворюють ланцюжок між концептотвірним та 

похідними від нього концептами на основі спільної поняттєвої ознаки, 

диференціюючись на концепти нижчого порядку, як напр., концепти “trade” –  

“market” – “marketing” (спільна поняттєва ознака “goods / product”).  

Сітьові концепти групуються на основі кількох ознак, що утворюють 

різні рівні відношень між ними, як напр., у концептів “business”, “trade” та 

“profit”, яких поєднують поняттєві ознаки (business – “commercial activities / 

trading”; trade – “activity of selling goods or services in order to make a profit”; 

profit – “monetary benefits earned by a business”), смислові центри (“business is 

profit”, “trade is profit”) та образи-картинки (businessman – trader, financier – 

financial trader).  
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Дерево концептуальних залежностей – модель системно-структурної 

організації концептуальних структур у вигляді розгалуження, які утворюють 

такі концепти, як “business” та “trade”:  

/ “trade”                             / “enterprise”                    / “market” 

“business” – “money”         “business” – “work”            “trade” – “goods” 

\ “management”                  \ “company” 

Ієрархію концептів та відношень між ними складає лінгвоконцептосфера 

як сукупність концептів, що поєднуються гіперо-гіпонімічними / родо-

видовими зв’язками і утворюють різностратумну структуру між концептами 

різних рівнів (детальніше див. у підрозділі 2.2.2).  

Важливим для нас є також положення про те, що від кожного концепту 

можна провести проекцію у три сфери: 1) мовної свідомості; 2) мовної 

репрезентації; 3) тексту [358, c. 38], а значить і дискурсу. Звідси логічно постає 

питання про різновиди концептів відповідно до їх профілювання. Якщо 

виходити з положення, що концепт – це глобальний смисл, то втіленням 

мовних концептів можуть бути лише ті одиниці, які дозволяють тлумачити 

ім’я концепту у певному сенсі, а саме: фраземи, перифрази, паремії, мовні 

кліше, афоризми тощо, слугують для нього контекстом або фоном. Концепти 

мовлення мають набагато ширший мовний репертуар, втілюючись в 

нескінченну кількість мовленнєвих утворень – від окремих висловів до 

цілісних фрагментів мовлення на зразок виступів, промов, монологів, міні- та 

макродіалогів. Текстовим концептам (їх ще називають художніми 

концептами завдяки увазі дослідників до них в художніх творах) присвячена 

численна література [76; 128;  163; 384]. На думку В. В. Красних, текстовий 

концепт – це глибинний смисл, який втілює мотив та інтенції автора, 

зароджується у предметно-образному коді і може мати нескінченну кількість 

вербальних виразів – власне текстів. Концепт виникає до створення тексту і 

“розгортається” в процесі його творення, хоча й нікуди не зникає, існує у 

самому тексті у вигляді максимально згорнутої структури, мисленнєвого 

згустку, і може розгортатися в абсолютно новий текст [151, c. 129]. Текстовий 
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концепт співвідноситься із замислом тексту (за Л. С. Виготським), концепцією 

(за Т. М. Дрідзе), головною думкою, основною ідеєю (за Н. І. Жинкіним), 

суперфокусом свідомості (за У. Чейфом), ключовим словом (за Л. Бабенко, 

Ю. Казаріним) і виводиться із синтагматичних відношень імен, реалізованих у 

тексті. Під текстовим концептом розуміють ключові слова – виразники 

основного змісту твору: слова-лейтмотиви, частотні слова кожної мікротеми, 

мовні символи [163].  

Природна мова відображає наївну картину / образ світу, у межах якої 

формуються етно- / [лінгво]культурні концепти / культурологічні універсалії, 

які існують в колективній свідомості носіїв мови певного етносу й 

відображають його світобачення та систему цінностей. Ю. С. Степанов 

називає такі концепти “згустками культури в свідомості людини” [587, c. 43]. 

На думку С. Воркачова, концепти у такому розумінні є одиницями буденної 

філософської свідомості (переважно етичної); вони культурно значущі, 

аксіологічно марковані і світоглядно орієнтовані, що уможливлює їхній опис у 

термінах МКС [68]. До вербалізаторів цих концептів відносять етноспецифічні 

та культурно марковані мовні одиниці, обмежену кількість слів, які є 

ключовими для розуміння національного менталітету; їх також визначають як 

метафізичні концепти або константи національної свідомості.  

Дискурсивні концепти, інша назва дискурсотвірні концепти  [390] 

складають змістово-тематичне ядро і формують жанрову структуру дискурсу 

[398, с. 25]. Формування дискурсивних концептів залежить від 

функціонального різновиду дискурсу (побутового, наукового, політичного, 

ділового, релігійного та ін.), який накладає певні обмеження, обумовлені 

типом мислення його суб’єктів – наївно-побутовим, філософським, 

прагматичним, художнім, образно-поетичним; проблемним полем і тематикою 

предметної галузі; переважним використанням своєрідної лексики, 

фразеології, пареміології, афористики – розмовно-побутової, термінологічної, 

спеціалізованої, архаїчної. Кожен дискурс формує певну систему притаманних 

йому концептів, які, з одного боку, зароджуються й еволюціонують у його 
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когнітивному просторі, з іншого, виконують роль каркасу, своєрідної 

ментальної сітки, на основі якої вибудовується його лінгвальна текстура. 

Дискурсивні концепти відіграють роль опорних точок, згустків смислів, які 

допомагають людині орієнтуватися в інформаційному просторі, належним 

чином організовувати свій дискурс. 

У межах когнітивно-дискурсивної парадигми дослідження природної 

мови стає очевидним необхідність холістичного вивчення мовно-мисленнєвих 

операцій в процесі дискурсивної діяльності людини, оперування когнітивними 

структурами та організації дискурсивного простору. У цьому зв’язку 

лінгвоконцептологію дискурсу вважаємо актуальним напрямом наукових 

пошуків на перетині дискурсології та лінгвістичної концептології, об’єктом 

вивчення якої є дискурсивні концепти та їх конфігурації, а предмет складають 

мовні засоби їх вербалізації в різних типах функціональних дискурсів. 

Завдання полягають у віднаходженні мовних одиниць – імен ключових та 

похідних від них концептів, розробленні їхньої архітектоніки / ментальної 

структури; визначенні статусу, встановленні різного роду зв’язків між 

концептами; моделюванні дискурсу в концептуальних структурах та зв’язках 

між ними у їхніх мовних репрезентаціях. 

Основними методами дослідження дискурсивних концептів та їхніх 

об’єднань вважаємо концептуальний та дискурс-аналіз. У межах 

концептуального аналізу застосовуємо традиційні (семантичний, 

компонентний, етимологічний, логіко-смисловий, аналіз дефініцій, польовий 

метод та ін.) та новітні методи: метод когнітивної інтерпретації (для 

виокремлення когнітивних ознак концепту з семантики слова-вербалізатора), 

метод наукової / тренованої інтроспекції (для з’ясування закономірностей 

при вивченні мовних явищ), метод моделювання (мисленнєве творення 

ідеалізованих об’єктів і побудова моделей реальних зразків у вигляді схем, 

графів, пропозицій, гештальтів, фреймів, скриптів, концептосфер тощо), 

метод асоціативного / рецептивного експерименту (з метою отримання 

реакцій на слова-стимули для з’ясування актуальності / присутності тих чи 
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інших когнітивних структур та зв’язків між ними в свідомості опитуваних). 

Концептуальний аналіз може також залучати методики та процедури, 

запозичені з інших дисциплін, напр., метод семантичного диференціалу з 

психолінгвістики (для якісного індексування значення слів та оцінки понять 

(див. праці Н. Б. Вдовиченко (2015) та О. В. Голубєвої (2008) [62; 77], дані з 

лінгвістичної палеології (для з’ясування становлення поняття в мові), 

етимології, історичної лексикології, словотвору, фразеології та стилістики (для 

відстеження змін у змістовій формі слова) [143, c. 136; 393] та ін.  

Дискурс-аналіз, у свою чергу, спрямований на вивчення дискурсу та його 

структурних елементів [47, c. 276], лінгвальних та паралінгвальних чинників, 

ситуації (предметної, комунікативної), когнітивних, соціокультурних та 

ідеологічних характеристик [393, c. 108]. Його методологія полягає в 

інтегральному поєднанні прагмалінгвістичних і когнітивних підходів до 

дослідження мовно-мисленнєвих процесів дискурсивної діяльності, визнання 

активної ролі мовця і слухача у породженні смислів. У лінгвоконцептології 

дискурсу цей метод включає: метод пошуку ключових слів (для віднаходження 

концептів в дискурсі), дистрибутивний аналіз (для встановлення валентності 

імен концептів), контекстуально-інтерпретаційний аналіз (для з’ясування 

додаткових та оказіональних значень імен концептів та їх номінацій 

різноструктурними мовними одиницями), метод інтерпретації вербальних 

знаків в дискурсі (для віднаходження синонімічних назв концептів), 

статистичний аналіз (для підрахунку кількісної репрезентації імен концептів 

в жанрових формах та їхньої мовної продуктивності в дискурсі), метод 

комунікативно-прагматичного / лінгвопрагматичного моделювання дискурсу. 

Емпіричний матеріал дослідження в межах лінгвоконцептології 

дискурсу складають жанрові форми (сукупність текстів та дискурсивних 

практик), притаманні окремим функціональним дискурсам, у яких 

щонайповніше виявляє себе той чи інший концепт. Матеріал дослідження 

можуть доповнювати лексикографічні спеціальні джерела (термінологічні, 

тлумачні, ідеографічні, етимологічні, лінгвокультурні, словники 
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сполучуваності слів, синонімів та антонімів, ідіом, паремій, афоризмів, 

словники-довідники та енциклопедії), наукова галузева література, фахова 

періодика. Аналіз жанрових форм дискурсу та фахової періодики дозволяє 

виявити контекстуальні значення імені концепту, його деривати та 

словосполучення, контекстуальні синоніми, оказіональні назви, а також інші 

номінації концепту, і встановити їхній кількісний показчик, який засвідчує 

актуальність концепту для даного різновиду дискурсу. Лексикографічні 

спеціальні джерела (термінологічні словники) надають можливість з’ясувати 

семантичну парадигму імені концепту і провести компонентний аналіз. 

Наукові дефініції у тлумачних словниках та науковій галузевій літературі, а 

також словники-довідники та енциклопедії служать джерелом для прояснення 

поняттєвого компоненту імені концепту; етимологічні та лінгвокультурні 

словники – для з’ясування етимона та етнокультурних особливостей 

вербалізації концепту в різних ареальних виявах дискурсу. Для якомога 

повного опису номінацій концепту можна долучати словники неологізмів, 

сполучуваності слів, синонімів та антонімів, ідіом, паремій, афоризмів. 

Ідеографічні словники допомагають прояснити логіко-поняттєві зв’язки між 

досліджуваними концептами. 

Як зауважує С. Г. Воркачов, зрілість і право на існування будь-якої 

наукової дисципліни визначає ступінь сформованості її категорійного апарату 

– системи базових термінів [69]. Очевидно, що основу категорійного апарату 

лінгвоконцептології дискурсу складають поняття “дискурс” та “концепт” і 

співвідносні з ними поняття: “дискурсивний аналіз / дискурс-аналіз”, 

“конституенти дискурсу”, “константи дискурсу”, “дискурсивний концепт”, 

“профілювання”, “когнітивна / ментально-мовна одиниця”, “квант знання”, 

“когнітивна ознака”, “концептуальний аналіз / концепт-аналіз”, “образ-

гештальт / картинка, “прототип”, “стереотип”, “Я-схема”, “схема / дерево 

концептуальних залежностей”, “ментальна структура концепту”, “змістова 

структура концепту”, “архітектоніка концепту”, “актуалізація концепту”, 

“конфігурація концептів”, “констеляції концептів”, “фрейм”,  “скрипт / 
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сценарій”, “слот / термінал”, “домен”, “концептополе”, 

“лінгвоконцептосфера”, “концептуарія”, “когнітивний простір дискурсу”, 

“когнітивна карта дискурсу” та ін. Терміни на їх позначення належать до 

металексики / метамови, тобто є мовними одиницями “найвищого рівня 

узагальнення”, які виражають максимально абстраговані поняття про реалії 

дійсності та відношення між ними. Під час запозичення металексики з інших 

галузей знання відбувається її переосмислення та семантичні зсуви у 

значеннях нетипових для лінгвістики термінів. Квазісинонімія таких термінів 

пояснюється складністю визначення одного метатерміна через інший. 

Спробуємо систематизувати основні метатерміни лінгвоконцептології 

дискурсу на основі логічних категорій “система – елемент – зв’язок – 

структура”, ієрархія /  таксономія, партонімічних відношень “частина – ціле”, 

топологічних параметрів, характерних ознак:  

1) на позначення системи, тобто впорядкованої множини взаємопов’язаних 

елементів, якій притаманні єдність і цілісність [53]: концептосистема, 

[лінгво]концептосфера, концептополе, домен, кластер, концептуарія; 

2) структурні одиниці – елементи системи: концепт / когнітивна одиниця / 

ментально-мовна одиниця; 

а) відношення “частина – ціле”: дискурс – жанрова форма, концепт – 

когнітивна ознака, скрипт / сценарій – вершина, слот / термінал; 

б) рівні організації системи: макрорівень – макроконцепт, ординаційний 

рівень – базовий концепт, (пре)субординаційний рівень – 

(пре)субординаційний концепт; 

3) системні процедури: концептуальна класифікація, концептуальна 

типологізація, концептуальна таксономізація; 

4) континуум: дискурс, ціннісно-смисловий універсум; 

а) функціональні вияви: дискурсивна практика / подія, дискурсивний акт, 

мовленнєвий / комунікативний акт; 

б) рівні: порядок дискурсу; 

в) змістові елементи: конституенти дискурсу, константи дискурсу; 
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г) ознаки: ризоматичність, континуальність, синергетичність; 

5) кореляти у позамовній дійсності: предметна сфера / предметна галузь, 

референт, референтна сфера; 

6) кореляти в ментальному просторі: одиниця / фрагмент когніції, квант 

знання, ментальний ресурс, ментальний лексикон, тезаурус. 

Класичний підхід до вивчення та опису лінгвістичних сутностей 

передбачає аналіз об’єкта дослідження у трьох площинах: зміст, форма, 

функція. Звідси для метаопису дискурсу послуговуємося такими 

метатермінами: 

1) змісту дискурсу – тематика дискурсу, змістове наповнення дискурсу; 

2) внутрішньоструктурної організації дискурсу – когнітивний / ментальний 

простір дискурсу, ментальна сітка дискурсу, ідеологема дискурсу, міфологема 

дискурсу, макро-, мікропропозиція дискурсу, 

3) функціонального вияву дискурсу – функціональне спрямування дискурсу, 

функціональне призначення дискурсу, теологічність дискурсу. 

Для метаопису концепту уживаємо таку метатермінологію: 

1) змісту концепту – зміст концепту, змістове наповнення концепту, 

когнітивна ознака; 

2) ментальної структури концепту – поняття, поняттєвий базис, образ 

(гештальт / картинка, символ, прототип, стереотип), схема (Я-схема, 

фрейм, скрипт / сценарій); 

3) плану вираження концепту:  

а) вербального – ім’я / номінант / репрезентант / вербалізатор концепту, 

лексема, фразема, синтагмема, синтаксема, предикат, номінативне поле, 

вербальні репрезентанти / репрезентації; 

б) невербального – артефакт матеріальної культури, графічне / 

скульптурне / портретне зображення, малюнок. 

Відтак, можна говорити про лінгвоконцептологію дискурсу як 

самостійний науковий напрям лінгвістичних досліджень, що виник на межі 

дискурсології та лінгвоконцептології, і як такий, що має свою мету, об’єкт, 
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предмет, завдання, методи, матеріал аналізу й активно формує свій 

термінологічний апарат. 

 

Висновки до першого розділу 

 

ХХ ст. минуло під егодою трьох наукових парадигм: системно-

структурної, комунікативно-функціональної та когнітивно-дискурсивної, і 

лише остання поставила своїм основним завданням вивчення людини в мові та 

мови в людині. Питання про те, яким чином людина послуговується мовою і у 

яких мовних одиницях відображається сама людина (антропоцентричний 

підхід), спонукало науковців звернутися до мисленнєво-когнітивних процесів, 

що відбуваються в процесі мовлення та мовленнєвої діяльності людини, 

надавши теоретичне підґрунтя для цього у формі когнітивно-дискурсивної 

парадигми. 

Проаналізовані праці з ділового / бізнес-дискурсу дозволили виокремити 

три основні напрями лінгвістичних досліджень в аспекті моделювання: 

комунікативно-прагматичний, когнітивний та лінгвоконцептуальний. З-поміж 

означених підходів найбільша увага приділяється саме комунікативно-

прагматичному моделюванню, яке більшість дослідників здійснює у таких 

параметрах: учасники (у їхніх статусно-рольових амплуа), хронотоп / локуси 

(комунікативні ситуації та прототипові місця), комунікативний замисел (цілі, 

інтенції, тематика), засіб реалізації (код, канал, стиль, тональність, регістр, 

жанр), спосіб організації (комунікативні принципи, стратегії, тактики та 

прийоми), типові мовні маркери (прецедентні імена, висловлення, тексти), 

морально-етичні цінності та ключові концепти.  

Когнітивний підхід, який визначає моделювання як основний метод, 

розробляє фреймові, тезаурусні та ментально-мовні моделі дискурсу. 

Найпопулярнішим є саме фреймове моделювання бізнес-дискурсу та його 

предметних галузей (напр., менеджменту). Тезаурусне моделювання загалом 

здійснюють за польовим принципом (ядро – периферія); моделювання в 
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термінах ментальних просторів – за його поділом на домени та субдомени; 

метод концептуального моделювання, який здійснюється в параметрах 

“концепт” – “парцела” – “домен” – “концептосфера” (за С. А. Жаботинською), 

ще не отримав широкого поширення і вимагає подальшого розроблення. 

Лінгвоконцептологія дискурсу, яку визначаємо як перспективний 

напрям лінгвістичних досліджень, поєднує комунікативно-прагматичний та 

концептуальний підходи до вивчення природної мови у її дискурсивному 

вияві і передбачає структурування дискурсу за ключовими концептами та 

їхніми зв’язками в дискурсі. 

Основні положення розділу викладені в авторських публікаціях [203; 207- 

210;  214; 216; 223-224; 225; 237; 243-245; 531]. 

Наступний розділ присвячено викладу методологічних засад опису-

моделювання ментальної структури бізнес-концепту, лінгвоконцептосфери та 

ментально-мовного простору бізнес-дискурсу для побудови відповідних 

моделей. 
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РОЗДІЛ 2  

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ 

БІЗНЕС-ДИСКУРСУ 

 

Когнітивно-дискурсивний підхід до вивчення мовних та мовленнєвих 

явищ у сучасних лінгвістичних дослідженнях передбачає застосування і 

традиційно лінгвістичних, і загальнонаукових методів, одним з яких є 

моделювання. На цьому наголошують такі дослідники, як: Л. Андерссен, 

О. В. Бондаренко, В. Б. Бурбело,  Ф. Джонсон-Лерд, К. Єсипович, 

С. А. Жаботинська, Є. А. Карпіловська, П. Каус, О. Є. Кибрик, 

О. С. Кубрякова, С. Л. Кушнерук, М. О. Лукач, І. Меньшиков, В. Ю. Паращук, 

Ю. В. Повьоткіна, Н.В. Слухай Л. Л. Шевченко, Т. А. Ширяєва, І. Б. Штерн 

[44-45; 53;  106;  108, 110-111; 131; 135; 156; 164; 172; 191-192; 198; 266; 285; 

333; 396;407; 409; 423; 457; 503; 552; 587; 601] та ін. Як зауважує 

Ю. В. Кравцова, “сучасний етап еволюції наукового знання характеризується 

інтенсивним розвитком ідеї моделювання різноманітних процесів та явищ” 

[149, с. 40], що обумовлює інтерес даної розвідки до понять “моделювання” та 

“модель” в їх загальнауковому та лінгвістичному розумінні.     

 

2.1. Моделювання як метод реконструкції об’єкта дослідження  

 

Моделювання як метод пізнання навколишнього світу є ефективним 

інструментом в отриманні та прирощенні наукового знання. Під методом 

наукового дослідження розуміємо спосіб побудови та обґрунтування системи 

знань, сукупність прийомів і операцій емпіричного та теоретичного освоєння 

дійсності. Моделювання (від фр. modeler – “ліпити, форматувати”) як науковий 

метод опосередкованого пізнання дійсності передбачає заміну конкретного 

об’єкта іншим, подібним до нього (моделлю), який відтворює, імітує чи 

відображає основні характеристики, властивості, ознаки, принципи 

внутрішньої організації або функціонування оригіналу у разі, якщо 
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безпосереднє вивчення його неможливе, ускладнене, неефективне чи 

недоцільне [600, с. 392;  597, с. 461]. Виникнення моделювання обумовлене 

складністю або обмеженим доступом до реального чи ідеального / 

мисленнєвого об’єкта дослідження з метою заміщення його спрощеним, але 

адекватним аналогом, який відтворює його в загальних рисах. Цей метод 

ґрунтується на принципі аналогії – подібності об’єктів за низкою ознак –  і 

полягає в тому, що досліджується не сам об’єкт, а його аналог, а отримані 

результати переносяться на об’єкт. Розрізняють кілька видів моделювання: 

предметне (модель відтворює фізичні або функціоналні параметри об’єкта), 

аналогове (і модель, і оригінал описуються однією математичною мовою), 

знакове (ролі моделей виконують схеми, креслення, формули), мислене (в яких 

моделі набувають уявного характеру) та модельний експеримент 

(експериментальне дослідження не самого об’єкта, а його аналога) [604; 600, 

с. 391]. 

Поняття “моделювання” відносять до гносеологічних категорій, 

пов’язаних зі способом пізнання дійсності. Моделювання як науковий метод, 

що поєднує процедури абстрагування, ідеалізації та експерименту, дозволяє 

виділити в досліджуваному об’єкті саме ті параметри, характеристики або 

властивості, які підлягають вивченню. Відображаючи суттєві (з погляду 

дослідника) властивості оригіналу і відволікаючись від несуттєвого, модель є 

специфічною формою реалізації абстракції. Існують три рівні абстракції, на 

яких може здійснюватися моделювання: рівень потенційної реалізації 

(передбачає ігнорування теоретико-практичної діяльності людини), рівень 

реальної реалізації (мислиться як потенційно можливий процес в 

майбутньому), рівень практичної доцільності (вважається здійсненним для 

досягнення пізнавальних чи практичних завдань). Ідеалізація передбачає 

мисленнєве конструювання понять та теорій про об’єкти, які не існують в 

реальності, але для яких є реальні аналоги або прообрази. Експеримент, який 

застосовується в моделюванні, містить “посередню ланку” – модель, яка 

одночасно є і засобом, і об’єктом дослідження [34]. Як специфічний 
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пізнавальний прийом, моделювання застосовували античні філософи Платон, 

Демокріт, Епікур для побудови натурфілософських концепцій-аналогій 

реально існуючих об’єктів з їх теоретичними аналогами. Доба Відродження 

ознаменувала перехід від інтуїтивних, емпіричних аналогій до наукових. 

Виникло експериментальне моделювання (реальне й уявне), яке пов’язують з 

іменами Л. да Вінчі, Й. Кеплера, Г. Галілея, М. Коперника та ін., які 

створювали ідеальні графічні конструкції з елементів реальних речей. З 

появою математичної символіки (ХУІІ ст.) і класичної теорії І. Ньютона було 

закладено основи застосування моделювання у природничих та технічних 

науках як методу теоретичних досліджень. У цьому зв’язку Дж. К. Максвелл 

назвав математичне моделювання одним із загальних методів пізнання, а 

модель – евристичним засобом побудови теорії [180]. В епоху НТП 

моделювання остаточно набуло статусу загальнонаукового методу, чому, 

безумовно, сприяли процеси математизації й комп’ютеризації науки і 

застосування комп’ютерного (модельно-кібернетичного) експерименту та його 

різновиду – комп’ютерної графіки, які дозволяють змоделювати надто складні 

ситуації, як напр., ядерний вибух, атмосферу планети, космічну невагомість, 

траєкторію космічного апарату, суспільне виробництво, ландшафтне 

середовище, роботу вищої нервової системи та ін. До причин моделювання 

відносять неможливість здійснення експерименту та його вартісність. 

Комп’ютерне моделювання відкриває можливості відтворювати й 

експериментувати з надскладними об’єктами та підтверджувати з їх 

допомогою наукові гіпотези й теоретичні концепції. Процес моделювання 

здійснюється у такі етапи: постановка проблеми, побудова моделі, її 

дослідження, екстраполяція отриманих результатів на оригінал [600, с. 392]. 

Отже, моделювання – це опосередковане практичне або теоретичне 

дослідження об’єкта, за допомогою якого вивчається не сам об’єкт, а  

допоміжна штучна або природна система, що знаходиться з ним в об’єктивній 

відповідності, здатна заміщати його у певному відношенні, надаючи 

інформацію про модельований об’єкт [329, с. 26].  
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У науковій літературі існують певні розбіжності в тлумаченні поняття 

“модель” (від фр. modele – “міра, аналог, зразок”): в загальному розумінні – це 

“аналог (графік, схема, знакова система, структура) певного об’єкта 

(оригіналу), фрагмента реальності, артефакту, твору культури, концептуально-

теоретичного утворення тощо”, “замінник, представник оригіналу у пізнанні” 

[600, с. 391], “будь-який предмет можна використовувати як модель іншого” 

[200]; у більш конкретному розумінні – “предметна, знакова чи мислена 

(уявна) система, що відтворює, імітує, відображає основні властивості, ознаки, 

характеристики, принципи внутрішньої організації або функціонування 

об’єкта пізнання (оригіналу)” [600, с. 391]. У першому випадку мова йде не 

про модель, а швидше про її аналог, який може виконувати роль ілюстрації 

або допоміжного навчального засобу, у другому – модель мислиться як 

предметний (матеріальний), знаковий або мисленнєвий (уявний) замінник 

об’єкта пізнання, який так само може мати матеріальний або ідеальний 

характер і безпосереднє вивчення якого з певних причин неможливе, 

неефективне чи надто витратне.  

Основні вимоги, які ставляться до будь-якої моделі, – це адекватність 

(відповідність оригіналу), точність (ступінь збігу отриманих результатів з 

прогнозованими), універсальність (можливість застосування для низки 

однотипних систем), економічність (доцільність витрат на моделювання). За 

способом реалізації моделі поділяють на евристичні, в іншій термінології 

мислені (уявні), які описуються науковою метамовою; інформаційні (знакові і 

вербальні): знакові / математичні – формалізовані у вигляді математичних 

символів та формально-логічних виразів, вербальні – отримані в результаті 

умовиводів; проміжні, представлені різного роду зображеннями – графами, 

схемами, кресленнями, графіками, ескізами тощо; натурні / предметні, які 

нагадують реальні об’єкти, системи, відрізняючись лише розміром, 

матеріалом та числом елементів. За функціональним призначенням (рівнями) 

означені моделі можуть в подальшому поділятися на функціональні, 

принципіональні (моделі принципу дії), структурні та параметричні [199; 600, 
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с. 391], що не виключає їх застосування в різних галузях наук, зокрема 

суспільних.  

Незважаючи на те, що теорія й методологія моделювання 

напрацьовувалися в різних наукових галузях знання (звідси розбіжності в 

термінології та її тлумаченні), цей метод отримав статус загальнонаукового 

завдяки потужному евристичному потенціалу, здатності досліджувати складні 

феномени реальності, часто недоступні для безпосереднього спостереження, 

можливість прояснити суть досліджуваних явищ. 

Моделювання в лінгвістиці базується на загальнофілософській 

методолігії досліджень, долучає методи і принципи з інших галузей знання 

(математики, фізики, логіки, семіотики, когнітивістики та ін.), містить власний 

методологічний апарат вивчення мовних явищ. Лінгвістичне моделювання 

передбачає структурацію мовних одиниць (підсистем та системи мови в 

цілому), створення моделей мовної взаємодії комунікантів, представлених на 

рівні діалогу, тексту, дискурсу, когнітивних процесів людської свідомості, 

пов’язаних з продукуванням, сприйняттям та оперуванням мовою.  

У мовознавстві існує думка, що будь-який теоретичний опис системи 

мови (з виділенням якихось компонентів і структур) є моделлю. Т. В. Булигіна 

та ін. стверджують, що усяка модель створюється на основі гіпотези про 

можливу будову оригіналу і є його функціональним аналогом, що дозволяє 

переносити знання з моделі на оригінал; критерієм адекватності моделі є 

практичний експеримент [589, с. 304]. У даному випадку автори говорять про 

дедуктивну / синтетичну / породжувальну модель, яку дослідник будує на 

основі ідеї, припущення, гіпотези й перевіряє на реальному мовному матеріалі 

(процес синтезу). Можливий і зворотний (індуктивний) підхід: якщо 

дослідник, спираючись на результати аналізу конкретного мовного матеріалу, 

формулює гіпотезу про закономірності його організації (процес аналізу).  

У дедуктивних моделях виходять з абстрактних класів множин і за 

допомогою операцій синтезу обчислюють одиниці мови й визначають їхню 

ієрархію. У цьому разі алгоритм моделювання передбачає такі етапи: 1) задати 
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мінімальну кількість вихідних одиниць; 2) встановити типи відношень між 

заданими одиницями; 3) сформулювати правила синтезу, згідно з якими 

вихідні одиниці породжують більш складні одиниці та їх комплекси. 

Результатом цих операцій є математичні формули, що є аналогами мовних 

одиниць і  підлягають інтерпретації в термінах природної мови. Дедуктивні 

моделі мають відповідати таким вимогам: а) простота (мінімум вихідних 

одиниць та правил синтезу); б) несуперечливість (правила не повинні 

суперечити одне одному); в) вичерпність (модель має породжувати якомога 

більше одиниць мови і якомога менше одиниць, для яких немає мовних 

аналогів); г) однорідність (правила повинні ґрунтуватися на одних і тих самих 

критеріях). У дедуктивних моделях послуговуються математичним апаратом 

(напр., теоретико-множинні лінгвістичні моделі мови), задяки чому вони 

відіграють велику роль у створенні алгоритмічних мов та мов програмування. 

Автоматичні породжувальні моделі з успіхом використовуються для опису 

словотвірних систем, класифікацій словосполучень, аналізу граматичних 

конструкцій, трансформації речень [598, с. 368-369]. 

Для створення індуктивних моделей виходять з аналізу мовного 

матеріалу і визначають класи, підкласи та типологію мовних одиниць. 

Основна операція – дистрибутивний аналіз. Трансформаційна індуктивна 

модель об’єднує в класи текстові одиниці за можливостями їх перетворень. 

Напр., активні й пасивні конструкції об’єднують в один клас на основі 

відношень тотожності: актив <–> пасив. У ймовірнісних індуктивних моделях 

класи одиниць встановлюють на основі частотних характеристик, напр., 

модель структури семантичного поля частин мови. 

Модель в лінгвістиці – це “штучно створена лінгвістом реальна чи уявна 

конструкція, що відтворює й імітує своїми властивостями характеристики 

оригіналу (зазвичай у спрощеному вигляді)” [598]; “конструкція, структура, 

формально-логічна будова, що служить аналогом реального об’єкта (= 

натурного об’єкта, оригіналу, прототипу, прообразу); зразок будови одиниць 

мови або процесів, що відбуваються за їхньою участю” [131, с. 20, 33]; 
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“логічне, логіко-математичне чи математичне обчислення, що є аналогом 

структури мови” [598, с. 368]. До лінгвістичних моделей ставлять такі вимоги: 

формалізація (“в ідеалі усяка модель повинна бути формальною” 

(Т. В. Булигіна); “бути спрощеним аналогом, а не копією оригіналу” 

(Р. Г. Піотровський); “модель оперує не поняттями про реальні об’єкти, а 

конструктами, тобто поняттями про ідеальні об’єкти” (Ю. Д. Апресян); 

“задає вихідні об’єкти, твердження, що їх поєднують, і правила поводження з 

ними” (Ю. В. Повьоткіна); “використовує метамову опису” (Н. К. Кравченко)); 

ідеалізація (творення уявного / ідеалізованого об’єкта на підставі умовної 

тотожності моделі й реального зразка); гомоморфність (присутність в моделі 

усіх базових властивостей і ознак оригіналу); пояснювальна сила (здатність 

виявляти, прояснювати й передбачати нереалізовані властивості оригіналу); 

евристика (здатнісь генерувати нові знання про оригінал, служити джерелом 

нових теорій).   

В залежності від способу моделювання лінгвістичні моделі поділяють 

на: 

1) структурні (тж. класифікаторні, таксономічні, статичні) – унаочнені: 

структура, будова, устрій [мовного] об’єкта або їх сукупності,  класифікація 

його складників за певними ознаками / властивостями (Є. А. Карпіловська), 

схеми, що відображають розташування частин будь-якої мовної одиниці, 

напр.: словотвірна модель, модель речення, модель системи приголосних; 

2) функціональні (тж. процесуальні, динамічні) – відображають динаміку 

оригінала – мовного об’єкта, його функціонування, процеси, що з ним 

вібуваються (Є. А. Капріловська); імітують здатність співвідносити смисл 

мовлення (план змісту) з його формою (план висловлення) (Т. В. Булигіна та 

ін.) у її двох різновидах:  

а) розпізнавальні – дають відповідь на запитання, чи є фрагмент тексту 

правильним або аномальним, напр., категорійна граматика К. Айдукевича; 
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б) породжувальні – мають на меті конструювання нових лінгвальних 

об’єктів, отримання аналога об’єкта в іншому стані, напр., породжувальна 

граматика Н. Хомского; 

3) процедурні – імітують дослідницькі процедури, які здійснює мовознавець у 

пошуку того чи іншого мовного явища (Ю. Д. Апресян); 

4) моделі-описи (тж. метамоделі) – системи критеріїв та теоретичних доказів 

(метамова), за допомогою яких з кількох альтернативних моделей того самого 

мовного явища можна вибрати щонайкращі; імітують теоретичну й 

експериментальну оцінку моделей мовленнєвої діяльності / лінгвістичних 

досліджень (Ю. Д. Апресян, Т. В. Булигіна та ін.), напр., аксіоматичні 

системи формальних визначень лінгвістичних понять. 

За характером досліджуваного об’єкта виділяють три типи лінгвальних 

моделей: 1) моделі, у яких об’єктом є мовленнєві процеси і явища, тобто ті, що 

імітують людське мовлення, напр., трансформаційна породжувальна модель, 

аплікативна модель; 2) синтаксичні моделі, які визначають синтаксичну 

структуру мови, напр., послідовний аналіз, пошук опорних точок, метод 

фільтрів; 3) семантичні моделі, які імітують володіння не тільки граматикою 

мови, а й значеннями слів [285, с.134]. 

 Методологія моделювання спирається на знакові системи, хоча сама 

мова є також знаковою системою, в якій одні підсистеми моделюють інші, як 

напр., письмова мова є моделлю усного мовлення і в той же час містить кілька 

інших моделей – друкованих, рукописних, а план вираження є планом змісту 

[355]. В залежності від об’єкта дослідження лінгвістичні моделі поділяються 

на синтаксичні, семантичні, текстові, мовленнєвої діяльності та когнітивні.  

З 2-ї пол. ХХ ст. відбувається переосмислення поняття “модель” в 

когнітивній лінгвістиці. З одного боку, воно зберігає свій онтологічний статус 

– означати аналітичний конструкт, з іншого, їй приписують епістеміологічний 

статус – здатність прогнозувати зміни у властивостях та поведінці об’єкта. 

Відтак, однією з функцій моделі стає прогностика, а її компонентами – 

процедури пошуку вивідного знання. Мовою опису когнітивних моделей стає 
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традиційна та символьна логіка, математична та когнітивна лінгвістика, 

фреймова семантика, когнітивна метафорика. Когнітивна наука розглядає 

модель як мисленнєвий механізм, спосіб категоризації та концептуалізації 

дійсності, набуття знань, концептуальний інструмент. У науковому дискурсі 

поширюється поняття когнітивної моделі у формі пропозиційної або образної 

схеми, які представляють різні типи ідеалізованих подій, їх учасників і 

відношень між ними у спрощеному вигляді. Дж. Лакофф пропонує вирізняти 

пропозиційні (propositional) та образно-схематичні (image-schematic) 

когнітивні моделі, розуміючи під першими комплекс релевантних пропозицій, 

а образні схеми представляючи у формі гештальтів, подібних до візуальних 

образів [510, c. 10]. На його думку, в когнітивному моделюванні важливу роль 

відіграють метафори і метонімії, переносячи пропозиційні й образні схеми з 

однієї галузі в іншу, напр., з царини фізичного світу у сферу психології (hot 

liquid → anger). М. В. Піменова та ін. під когнітивною моделлю розуміють 

стереотипний образ, за допомогою якого організуються знання, досвід та їхня 

оцінка. Когнітивні моделі, реалізовані в мовних знаках (мовних схемах), 

виявляють відносну простоту структурних типів і представляють послідовну 

систему, побудовану на універсальних законах [279, c. 110]. Інші дослідники 

поділяють когнітивні моделі на репрезентативні (models of), що надають 

знання про світ, та операційні (models for), що регулюють поведінку людини у 

певній ситуації [457]. На думку Т. В. Романової, когнітивне моделювання 

передбачає побудову певних типів когнітивних моделей – пропозиційних, 

схематичних, образних (образ-схема, образ-фрейм, образ-сценарій), 

метафоричних, метонімічних, поняттєвих, символічних, аналогових, 

прототипових, архетипових, міфологічних [314] і, безумовно, концептуальних.   

На побудові когнітивних моделей та мовних схем концептів 

наголошують Т. А. ван Дейк, С. А. Жаботинська, Л. Л. Іващенко, 

О. Є. Кибрик, Р. Ленекер, В. А. Маслова, Ч. Філлмор, С. Шиффер [91; 109; 

120; 135, 186; 450; 466; 478; 514] та ін. Р. Ленекер пропонує термін матрична 

модель концепту, або концептуальна матриця, яка містить ряд доменів: 
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простір, форму, типову просторову організацію, функцію ₁, функцію ₂, 

матеріал, розмір та ін. [514, c. 47-48]. В. А. Маслова говорить про 

моделювання концепту у формі схеми, фрейму та скрипту. Схема, в її 

розумінні, – це словникове тлумачення імені концепту, що вказує на контури, 

лінії, обриси, напр.: слово рогатка – дерев’яна розвилка у формі літери Y 

[186, c. 59-60]. Згідно з Т. А. ван Дейком, основною ознакою схеми є наявність 

в ній стабільного каркасу, який заповнюється перемінними [466, c. 14].  

Фрейм (в теорії М. Мінскі) – це когнітивна модель пам’яті людини, 

“структура даних для репрезентації стереотипної ситуації” [528], у більш 

сучасному визначенні – когнітивна структура, що містить знання про типову 

ситуацію і пов’язані з нею очікування, властивості та відношення реальних 

або гіпотетичних об’єктів [369]. Фрейм-структура формується уявленнями про 

прототипову ситуацію та її елементи, що мають фіксовані ролі і розташування 

[185]. Фрейм можна уявити у вигляді мережі, що містить вузли і зв’язки між 

ними, а кожен вузол заповнений своїм “завданням” з притаманними йому 

характерними ознаками ситуації, якій він відповідає. Вузол найвищого рівня – 

вершина або макропропозиція (тема) фрейму, що представляє назву ситуації, 

зоровий образ або дію. Вузли нижчого рівня – термінали / слоти (комірки для 

зберігання інформації) заповнюються конкретними даними відповідно до 

певної ситуації. У свою чергу, конкретний термінал / слот може задавати ім’я 

іншому фрейму, формуючи таким чином субфрейм по відношенню до 

першого фрейму і т.д. [173, c. 13]. Той самий вузол може бути компонентом 

різних фреймів, які, поєднуючись, утворюють розгалужену міжфреймову 

мережу [146, c. 141].  

С. А. Жаботинська, розробляючи теорію фрейму, пропонує мережеву 

модель концепту, яка будується з п’яти базових фреймів: предметного, у 

якому сутності характеризуються за якісними, кількісними, буттєвими, 

локативними й темпоральними ознаками; акціонального, у якому кілька 

предметів наділяються різними аргументними ролями; посесивного, що 

демонструє відношення володіння, вмісту й належності частини цілому; 



79 

 

ідентифікаційного, що класифікує, специфікує та перс  оніфікує предмет; 

компаративного, що спирається на принцип таксономії і представляє 

тотожність, схожість й подібність сутностей [109, c. 257-258].  

Cценарій / скрипт, або динамічний фрейм, – це різновид фрейму, який 

представляє процедурні знання про перебіг подій (specialized to deal with event 

sequence) [558, c. 67; 592, c. 646] і розгортається у послідовність етапів. 

Концепт можна представити і у вигляді фрейм-структури, і у вигляді сценарію 

або динамічного фрейму. Напр., концепт “business” можна структурувати і в 

акціональний фрейм, і у сценарій “організація бізнесу / підприємства” з 

етапами: “пошук ідеї”, “з’ясування обставин”, “оцінка інформації”, “розбудова 

підприємства”, “удосконалення управління” та ін. Таким чином, 

концептуальні фрейми організовують наші знання про навколишній світ і 

поведінку людини в ньому, являючи собою своєрідні “пакети” інформації, що 

зберігаються в пам’яті і забезпечують адекватну обробку стандартних 

ситуацій, дій, подій тощо.  

Ч. Філлмор, розробляючи теорію фрейму в межах трансформаційного 

аналізу Н. Хомского, пропонує фрейм відмінка дієслова (case frame of a verb), 

який містить такі семантичні ролі: аргументи – агент дії / агенс, об’єкт дії / 

пацієнт / бенефіціант та сирконстанти (визначальні фактори) – інструмент, 

локатив, фактитив, темпоратив та ін. [478]. Теорія фреймової семантики 

Ч. Філлмора перегукується з реляційною структурою пропозиції у тлумаченні 

І. П. Сусова та позиційнию схемою З. Д. Попової. Згідно з першою моделлю, у 

структурі пропозиції виділяють два складники: терми / імена предметів, осіб, 

явищ та інших сутностей і предикати, які відображають властивості цих 

сутностей та відношення між ними. Терми можуть бути актантами 

(аргументами) предикату, які позначають обов’язкових учасників ситуації 

(агентиви, об’єктиви, інструменти), сирконстантами і ад’юнктами, що 

виконують факультативну роль у пропозиції (локативи, темпоративи) [350]. 

Згідно з другою моделлю, пропозиція складається з окремих компонентів 

смислу – актантів і ситуантів – та відношень між ними. Це чисто смисловий 
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набір компонентів, що вербалізує мовець: діяч, каузатор дії, дія, інструмент, 

об’єкт дії, ознака, причина, час, місце дії та ін. Ці смислові позиції 

заповнюються словоформами в позиційній схемі речення. Типові пропозиції, 

що репрезентують синтаксичні концепти, об’єктивуються у структурній схемі 

простого речення [289].  

Як зауважує Б. В. Бірюков та ін., метод моделювання все глибше 

проникає в теоретичне мислення, а отже, його можна схарактеризувати як 

теоретичне моделювання. Його пізнавальна функція служить джерелом для 

нових теорій, а сама теорія іноді виникає у вигляді моделі, первинної робочої 

гіпотези. При цьому в процесі моделювання виникають нові ідеї і форми 

експерименту, відбувається відкриття раніше невідомих фактів [34].  

Незважаючи на певні обмеження, моделювання разом з іншими 

лінгвістичними методами є потужним інструментом пізнання лінгвальних 

(мовних і мовленнєвих) та когнітивних феноменів, способом прояснення їхніх 

невідомих або прихованих властивостей, критерієм перевірки істинності 

лінгвістичних знань і, що найважливіше, засобом прогностики та евристики. 

 

2.2. Моделювання бізнес-дискурсу: параметризація моделей 

 

Для моделювання англомовного бізнес-дискурсу послуговуємося трьома 

підходами: комунікативно-прагматичним, лінгвоконцептуальним та 

когнітивним (в термінах ментальних просторів). Якщо перший підхід 

зорієнтований, в першу чергу, на дискурс як комунікацію, то інші два – на його 

когнітивну організацію. Виходячи з завдань дослідження, плануємо розглянути 

бізнес-дискурс в певних параметрах, які є елементами його моделей. 

2.2.1. Комунікативно-прагматичне моделювання бізнес-дискурсу. 

Комунікативно-прагматичному вивченню ділового / бізнес-дискурсу приділяє 

увагу низка дослідників, зокрема: М. Алексєєва, А. Д. Бєлова, 

Г. Г. Буркитбаєва, І. В. Городецька, О. О. Декало, В. А. Діброва, 

О. В. Дьомкіна, І. В. Ковальчук, Л. Лухіалла-Салмінен,  В. Павлова, 
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Р. Є. Пилипенко; А. В. Пучкова, Д. С. Роджерс,  О. А. Румянцева, 

M. Хендфорд, Т. В. Чрділелі, Т. А. Ширяєва, В. І. Юшкевич, О. В. Яшенкова [5; 

29; 55; 80; 92;  99; 104;  140; 262; 277; 304; 317; 385-387; 410;  415;  420; 490; 

522; 542]. На дуальній природі бізнес-дискурсу наголошує Г. Г. Буркитбаєва в 

монографічній праці Деловой дискурс: онтология и жанры, говорячи про 

“глибинний” зміст, пов'язаний з екстралінгвістичним [прагматичним] 

контекстом (комунікативною ситуацією та учасниками), та його “поверхневою 

організацією”, що має мовний вияв [55, с.16]. Т. А. Ширяєва в дисертаційній 

праці Структурно-содержательная и функциональная парадигма 

современного делового дискурса вбачає в ньому дворівневу ієрархічну 

структуру стабільних (інваріантних) компонентів, що містить внутрішній 

(глибинний) – ментальний та локальний (поверхневий) – мовні рівні, іншими 

словами, єдність змісту (знання про фрагмент професійної діяльності) та 

форми (мовні засоби, що вербалізують ці знання) [410, с. 11]. Очевидно, що 

бізнес-дискурс як суспільний когнітивно-комунікативний феномен поєднує у 

собі принаймні два плани – внутрішній (когнітивна діяльність та 

прагматичний контекст) і зовнішній (вербалізована мовними засобами 

комунікативна діяльність).  

Бізнес-дискурс належить до інституційного типу мовлення, у якому 

спілкування опосередковане суспільним інститутом мікроекономіки, а мовна 

взаємодія адресата та адресанта відбувається в заданих координатах статусно-

рольових відносин. На думку О. Ф. Русакової та ін., кожний інституційний 

дискурс складають принаймні вісім компонентів: соціальна місія та 

комунікативна мета, нормативна модель статусно-рольової комунікації, 

система базових цінностей та концептів, основні стратегії, жанри, прецедентні 

тексти та дискурсивні формули, особлива професійна мова [319].  

Узагальнюючи лінгвістичні підходи, які розглядають дискурс як 

комунікацію, що здійснюється в усній (діалогічній) та письмовій (текстовій) 

формі в заданих інституційних координатах, моделювання бізнес-дискурсу 

здійснюємо у двох площинах: дискурсивній – у його функціональних 
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різновидах та жанровій – у жанрових формах, які співвідносяться між собою як 

“ціле – частина” або “загальне – окремішне” і відповідно посідають 

стратегічний та тактичний рівні.  

Дискурсивний рівень. Кожен різновид бізнес-дискурсу виконує певну 

соціальну місію, формулює загальну комунікативну мету, містить систему 

цінностей і ключових концептів, визначає стратегію, діє у межах рольового 

сценарію, який визначає регістр і впливає на тональність мовлення.  

Параметр “соціальна місія” – це об’єднавча ідея, яка допомагає визначити 

основну мету організації, що її втілює категорія “універсальне благо”. Бізнес 

вбачає свою соціальну місію в забезпеченні суспільства матеріальними благами 

(to benefit society), гарантії стабільності (sustainability), боротьбі з бідністю, 

підвищенні добробуту суспільства. 

Параметр “комунікативна мета” – це загальне спрямування дискурсивної 

діяльності на виконання певного задуму, заради чого здійснюється ця 

діяльність. Комунікативна мета бізнес-дискурсу спрямована на гармонізацію 

стосунків між її суб’єктами, досягнення взаєморозуміння, напрацювання 

спільної позиції та вирішення конкретних завдань.  

Параметр “стратегія” визначає загальну лінію комунікативної поведінки, 

спрямовану на досягнення поставленої мети [4, c. 62]. Основою бізнес-стратегій 

є когнітивні установки комунікантів, які виражаються в інформуванні 

(донесення потрібних смислів, надання відомостей про стан та наміри бізнесу); 

позитивній самопрезентатації; регулятивно-директивній діяльності (вплив на 

поведінку адресата); аргументації і переконанні (зміна думки на користь агента 

бізнесу); маніпуляції свідомістю адресата. 

Параметр “система цінностей” втілюють ідеї, що їх тлумачать як належне 

та бажане, та етичні поняття і принципи, якими керуються суб’єкти 

дискурсивної діяльності. Для бізнес-дискурсу характерні цінності, пов’язані з 

отриманням прибутку, ефективним управлінням, вигідними партнерськими 

стосунками, моніторингом конкурентного середовища, добором кадрів. 

Загальна ринкова орієнтація суспільства споживання спонукає бізнес-спільноту 

наголошувати на таких цінностях, як: “material wealth” – символ влади і ознака 
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стабільності; “people” у їхніх категоріях – “the management” / “employees” / 

“clients” з ціннісними ознаками “skills”, “adherence to work”, “company / brand 

loyalty”; “success” з ціннісними ознаками “competitiveness”, “leader”, “top-list”, 

“the best”. 

Параметр “ключові концепти” відображає основні поняття, якими 

керуються суб’єкти бізнесу і які визначають тематику спілкування. Як 

стверджує В.І.Карасик, специфіка інституційного дискурсу розкривається в 

його типі, тобто суспільному інституті, який в колективній мовній свідомості 

позначений особливим іменем й узагальнений у ключовому концепті 

(політичний дискурс – “влада”, педагогічний – “навчання”, релігійний – “віра”, 

юридичний – “закон”, медичний – “здоров’я” [125, с. 5], відповідно бізнес-

дискурс – “матеріальна вигода / прибуток”. До ключових концептів бізнес-

дискурсу, які визначають його змістове наповнення, належать: “business”, 

“trade”, “”market”, “company”, “work”, “goods”, “money/ profit”, “management”. 

Параметр “рольовий сценарій” відображає суб’єкт-суб’єктні відношення 

бізнес-діяльності, що їх визначають статусні та рольові характеристики, 

посадове становище, професійний рівень та компетентність учасників бізнес-

комунікації. Комунікативний статус є відносно стійкою ознакою, обумовленою 

певним інститутом (посада, звання, титул, суспільне становище), рольові 

функції є варіативними / позиційними і залежать від конкретної ситуації. 

Статусні характеристики пов’язані з закріпленою в суспільстві системою 

офіційних позицій, що утворюють ієрархію і підтверджені документально: 

employer – employee, director – assistant, manager – subordinate. Ситуативні ролі 

співвідносяться з функціями, які виконують комуніканти в певній ситуації 

спілкування: seller – buyer / client, businessman – competitor, business consultant – 

specialist. 

Параметр “регістр / тональність” пов’язаний з соціометричною 

складовою комунікантів, визначає ступінь офіційності й розподіляється за 

шкалою: протокольно-ввічлива (frozen) – офіційна (official) – нейтральна 

(neutral) – невимушено-розмовна (colloquial) – інтимна (intimate) – фамільярна 
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(famillar) [7, c. 112]. Для бізнес-дискурсу характерна офіційна та напівофіційна 

тональності, що співвідносяться з категорією регістру: авторитарно-

командний – при офіційній тональності та паритетний – при напівофіційній 

тональності.  

Жанровий рівень реалізує стратегічні “задуми” дискурсивного рівня у 

конкретній комунікативній меті, орієнтації на певного адресата, 

аргументативному інструментарії (тактиках і прийомах), композиції, змісті, 

особливих мовних стилістичних та графічних засобах (тактичний рівень). 

2.2.2. Лінгвоконцептуальна модель бізнес-дискурсу. Поняття 

концептосфери національної мови, що набуло популярності в сучасних 

лінгвокогнітивних студіях, уведене в науковий обіг російським філологом 

Д. С. Лихачовим (за аналогією з біосферою та ноосферою В. І. Вернадського) 

на позначення словникового запасу мови чотирьох рівнів: сам словниковий 

запас (включно фразеологізми), значення словникового типу, концепти як 

певні підстановки значень, приховані в тексті замінники, потенції значень та 

концепти окремих значень слів, а також назви літературних та фольклорних 

творів, які породжують концепти [171,  c. 6]. Останні складники дають 

підстави автору ототожнювати концептосферу мови з концептосферою 

національної культури. У більш пізніх працях концептосферу мови 

визначають як сукупність концептів, поєднаних на підставі тієї чи іншої 

ознаки, що має національно-культурну специфіку; сукупність потенцій 

словникового запасу мови або окремого її носія [603, c. 89]. Визначення 

концептосфери як сукупності або системи концептів віднаходимо також у 

Ю.Н.Петеліної, яка розглядає концептосферу як “духовно, фізично, історично, 

національно-культурно обумовлену реалізацію сприйняття об’єктивного світу 

у формі цілісного образу, що розкладається на свої складові – концепти” [272, 

c. 467]. Л. Н. Шевирдяєва, аналізуючи концептосферу конституційного права 

США, запроваджує поняття ідіоконцептосфери як сукупності індивідуально 

важливих концептів для носія професійно-правової свідомості, тобто окремого 

індивідуума [397]. З. Д. Попова та ін. наголошують на системній стороні цього 
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феномену, визначаючи його як упорядковану сукупність ментальних одиниць, 

які “вступають в системні відношення подібності, відмінності та ієрархії з 

іншими концептами”. Ця теза підтверджується аргументом про існування 

загального принципу системності, який повинен поширюватися і на 

національну концептосферу, оскільки “саме мислення передбачає 

категоризацію предметів, а категоризація передбачає упорядкування її 

об’єктів” [289, c. 36]. Як стверджує Д. С. Лихачов, концепти не існують 

ізольовано. Уся сукупність вербалізованих концептів утворює концептосферу 

мови [171, c.5]. Концептосфера мови – це “складна система, утворена 

перетинами і переплетіннями численних й різноманітних структурних 

об’єднань та груп, які “упаковані” в ланцюжки, цикли, розгалужені дерева, 

поля з центром та периферією тощо” [289, c. 62]. З погляду С. Кошарної, 

концептосфера утворює різноманітні типи об’єднань концептів (від бінарних 

опозицій до концептуальних рядів і множин), які формують поля, а об’єднання 

полів складають концептосферу [148, c. 54]. У розумінні В. І. Іващенко, 

концептосфера – це складний конгломерат, який містить ядерні / польові / 

цільові структури з чітко визначеним ядром, центром та периферією, 

маргінальною зоною, що виявляє себе в дихотомії “основне – неосновне 

знання”; ієрархічні / таксономічні (рівноправні) структури як сукупності 

концептів, пов’язаних між собою родо-видовими (гіперо-гіпонімічними) 

відношеннями; циклічні / кільцеві структури, у яких концепти утворюють 

замкнене коло (ефект “квазіконцепту”); ризоморфні структури з місцями 

розриву відношень між концептами (фрагменти “незнання” у знаннєвому 

континуумі) та фрагментів накладання одних концептуальних структур на 

інші; фреймові структури, у яких концепти об’єднуюються не на основі 

концептуальної ознаки, а на основі тієї чи іншої тематичної ситуації; локусні 

структури, де концепти – це такі фрагменти ментального простору, які 

мисляться як сукупність окремих об’єктів, що мають, напр., власні імена; 

кластерні структури як підмножини / підмножинності подібних ментальних 

структур, об’єднаних однією спільною ознакою; структури на зразок сітки, у 
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яких концепти групуються на основі кількох ознак, що формують різні рівні 

відношень та ін. [120, c. 108-109]. Дослідниця робить закономірний висновок, 

що таке бачення структурно-архітектурної організації концептосфери 

якнайкраще увиразнює той факт, що концепт vs. концептосфера – це не що 

інше, як фрагментарна цілісність, де фрагменти можуть об’єднуватися на 

основі якоїсь актуальної для суб’єкта пізнання ознаки (а можуть і 

перериватися).  

У своїй праці “Свой среди чужих”: миф или реальность? В. В. Красних 

послуговується еквівалентними поняттями “когнітивний простір” та 

“когнітивна база”, поділяючи перше на “колективний когнітивний простір” та 

“індивідуальний когнітивний простір” людини. Якщо “когнітивний простір” – 

це певним чином структурована сукупність знань і уявлень, то відповідно 

“колективний когнітивний простір” – це певним чином структурована 

сукупність знань і уявлень, що обов’язково мають усі особистості того чи 

іншого соціуму, а “індивідуальний когнітивний простір”– це певним чином 

структурована сукупність знань і уявлень, що належить будь-якій мовній 

особистості [151, c. 61]. Попередні автори роблять логічний висновок, що 

когнітивна база народу, або базове стереотипне ядро знань (згідно з 

Ю. Є. Прохоровим), існує, але виокремлюється з індивідуальних 

концептосфер як певна їх частина, яка одночасно належить усім членам 

лінгвокультурної спільноти і далі, якщо існують національна та індивідуальна 

концептосфери, то логічно припустити існування групових концептосфер, 

таких як професійна, вікова, гендерна та ін. [289, c. 37].  

З поняттям “концептосфера” корелює поняття “когнітосфера”, які 

перебувають у квазісинонімічних відношеннях, а за останньою закріплюють 

“сферу психології людини, пов’язану з її пізнавальними процесами та 

свідомістю, що обіймає знання людини про світ і саму себе” [120, с. 106-107]. 

Галузеві когнітосфери вивчають: Д. О. Добропольська (когнітосфера 

термінознавства) [100], Л. Ф. Борсук (когнітосфера термінів менеджменту) 

[51], В. Л. Іващенко (когнітосфера науково-мистецької картини світу) [123], 
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які вбачають в ній не лише макрофрагмент когніції людини, що є 

відображенням дійсності в концептах, а також у сенсибіліях, перцептах, 

поняттях, пропозиціях тощо. 

Далі З. Д. Попова та ін розвивають думку про існування різнопланових 

концептосфер в ментальному просторі носіїв мови, адже концептосфера – це 

об’ємне й багатовимірне поняття, у якому розмежовують національну 

концептосферу – упорядковану сукупність концептів у свідомості носіїв мови 

(онтологічний аспект), мовну концептосферу – відображення концептів у 

семантичній структурі мови (семантичний аспект), художню концептосферу 

окремого автора, твору, напряму (естетичний аспект), концептосферу групи – 

політичної, вікової, професійної (соціальний аспект), концептосферу 

особистості (лінгвосоціопсихологічний аспект) [289, с. 62].  

Ю. Є. Прохоров уводить розмежування семантично близьких понять 

“семантичний простір”, “семіотичний простір” та “концептуальний простір”. 

Під семантичним простором він (услід за С. А. Борисовою [49-50]) розуміє 

сукупність мовних одиниць, що утворюють з іншими одиницями мови 

асоціативні зв’язки, свого роду асоціативно-мовні мережі. Семіотичний 

простір у його тлумаченні – це сукупність правил розуміння, оцінки та 

організації хаоса людського буття [303, c. 84]. Сукупність семантичних сфер і 

семіосфер створює умови для виникнення сфер вищого порядку – 

концептосфер, сукупність яких складає концептуальний простір буття [294, 

с. 119].  

У науковій літературі побутують також паралельні терміни: 

концептуальна галузь (В. Нерознак, Ю. С. Степанов), концептополе 

(А. М. Приходько) та концептуальна система (Р. Павільоніс, М. М. Полюжин, 

О. О. Селіванова). Якщо у першому випадку концептуальна галузь / 

концептосфера – це власне ідеографічні синоніми на позначення того самого 

поняття, то у другому – наголос зроблено на структурній організації концептів 

за польовим принципом (центр – периферія), що не заперечує можливості 

такого структурування концептів у межах лінгвоконцептосфери. 
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О. О. Селіванова визначає концептуальну систему як “сукупність концептів у 

свідомості людини, що відтворює у вигляді структурованих й упорядкованих 

знань уявлення про світ, дійсність і результати внутрішнього рефлексивного 

досвіду людини” [327, c. 49], що в цілому збігається з визначенням 

лінгвоконцептосфери в науковій літературі. Натомість поняття “концептуальна 

система” деякі дослідники вважають більшою структурною одиницею по 

відношенню до поняття лінгвоконцептосфери (Н. В. Слухай, О. С. Снитко, 

Т. П. Вільчинська, Т. А. Космеда, Н. В. Плотникова) [147]. Так, на думку 

Н. В. Слухай та ін., концептосистему доцільно визнати як родове поняття 

стосовно певних концептосфер, з якими вона перебуває у гіперо-гіпонімічних 

відношеннях [333, c.184]. З цим можна погодитися у тому розумінні, що 

різним концептосферам (науковій, побутовій, професійній тощо) бракує 

родового поняття, під яке їх можна було б підвести. 

Отже, концептосфера – це упорядкована множинність концептів різного 

ступеня абстракції, системно (ієрархічно) організованих, притаманних 

людській свідомості (колективній або індивідуальній). 

Подальший поділ фрагменту знання, що його позначає термін 

концептосфера, пропонує С. А. Жаботинська: концептосфера (увесь 

досліджуваний поняттєвий простір), домен (інформаційний вузол в межах 

концептосфери), парцела (вузол у межах домену), концепт (конституент 

парцели, позначений окремим словом або іншою мовною одиницею) [107, c. 5; 

111, с. 3; 109, с. 256]. Проте, більшість дослідників схильні вважати, що 

базовою структурною одиницею концептосфери є саме концепт [75; 116; 165; 

171;  195;  279;  303; 358; 397] та ін. У зв’язку з цим виникає принаймні два 

запитання: щодо кількісного наповнення концептами різних концептосфер та 

щодо категоріального статусу цих концептів. Як зауважує Ю. С. Степанов, 

кількість базових концептів культури незначна, чотири-п’ять десятків, а сама 

духовна культура полягає в операціях з цими концептами [587, c. 5]. Звідси 

О. Н. Кушнір робить висновок, що концепти є найзначущими для певної 

[лінгво]культури [а також сфери спілкування, особистості] смислами, заради 
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вербалізації яких й існує мова [165]. На позначення базових концептів 

культури дослідники пропонують термін концептуарія – перелік концептів, 

вербалізованих засобами природної мови, який співвідноситься з глибинним 

рівнем лексикона, який В. В. Виноградов називає основним словниковим 

фондом [65, c. 47].  

Щодо другого запитання, О. Н. Кушнір стверджує, що концептосфера – 

це сукупність концептів різного ступеню узагальнення [165]. У свою чергу, 

В. І. Убийко зауважує, що “в межах концептосфери слід розмежовувати 

суперконцепти, макроконцепти, базові концепти та мініконцепти. Лексема, що 

вербалізує суперконцепт, має найбільші семантичні зв’язки. Так, для 

концептосфери мови інтегративним суперконцептом є концепт “людина”. 

Через імпліцитні та експліцитні зв’язки він пов’язаний абсолютно з усіма 

сферами, у тому числі зі сферою “Всесвіт” [358, c. 39]. На думку 

Т. Г. Нікітіної, “концепт “людина” є ключовим в загальномовній картині світу. 

Якщо ідеографічну схему словника побудувати з опорою на цей суперконцепт, 

то вона зафіксує виключно антропоцентричне концептуальне структурування 

дійсності, виокремлення пріоритетів з точки зору життєвого досвіду” [252, 

c. 71].  

Виходячи з положення про те, що кожна концептосфера містить 

комплекс структурованих знань про явища, процеси, події, репрезентовані 

базовими поняттями, і тримається на вербальних мережах, пов’язаних між 

собою функціональними, формальними та змістовими зв’язками [107, c. 5], 

лінгвоконцептосферу бізнес-дискурсу визначаємо як сукупність концептів, 

організованих на базі макроконцепту “business”, ієрархічно структурованих і 

пов’язаних семантичними, логіко-поняттєвими, смисловими, асоціативними 

та формально-структурними зв’язками між концептами одного і різного 

рівнів, і як таку, що існує в колективній професійній свідомості й 

увиразнюється в типових мовних номінаціях та жанрових формах. 

Отже, здійснюючи аналіз концептуальної організації англомовного 

бізнес-дискурсу, виходимо з наступних положень: 
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1. Концептосфера – це сукупність системно організованих концептів, які 

профілюються у дискурс, у нашому випадку англомовний бізнес-дискурс. 

2. Тут і в подальшому на позначення цього поняття будемо послуговуватися 

терміном лінгвоконцептосфера (ЛК), адже кожен концепт, крім ментального 

компоненту, зазвичай має своє мовне вираження. 

3.  Концепти в межах лінгвоконцептосфери структуровані ієрархічно 

(вертикально) і горизонтально. Вертикальні та горизонтальні відношення між 

концептами одного та різного рівнів вирізняються у спільних семантичних 

значеннях слів-вербалізаторів; смислових зв’язках між номінаторами 

концептів у дискурсі; логіко-поняттєвих зв’язках між еквіполентними 

поняттями, що існують у структурі концептів; асоціативних зв’язках, що 

виникають в колективній професійній свідомості носіїв англійської мови у 

формі прототипів, стереотипів та антропосимволів; формально-структурних 

зв’язках, що структурують концепти у певні схеми, фрейми та сценарії. 

4. Ієрархію концептів в межах лінгвоконцептосфери утворюють 

макроконцепт “business”, який посідає суперординаційний рівень; базові 

концепти “trade”, “money” “management”, які посідають ординаційний рівень; 

концепти нижчого рівня концептуалізації “enterprise”, “work”, “company”, 

“goods” та “market”, що посідають пресубординаційний рівень, та концепт ще 

нижчого рівня концептуалізації “marketing”, який посідає субординаційний 

рівень. 

5. Концепти та зв’язки між ними, що організовують лінгвоконцептосферу 

бізнес-дискурсу, можна представити у вигляді формалізованої моделі – 

аналітичної формули aRb, де а…b позначають імена об’єктів (концептів), а  

відношення R – бінарні семантико-поняттєві зв’язки між об’єктами, в іншій 

термінології семантична сітка у формі графа, де вершини / вузли заповнюють 

об’єкти, а дуги – семантико-поняттєві відношення між ними. 

2.3.3. Лінгвокогнітивна модель бізнес-дискурсу. Будь-який дискурс є 

відображенням інтелектуальної діяльності людини, яка структурується у 

різнорівневі лінгвокогнітивні / ментально-мовні структури, центральну роль у 
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яких відіграють поняття. Ментально-мовні структури – це відносно стабільні 

психічні утворення, які в процесі пізнання забезпечують надходження, 

перетворення й вибіркове відображення інформації в свідомості людини. 

Ментальна репрезентація – це і розумовий образ конкретної події, і форма 

відображення дійсності (у формі поняття, пропозиції, прототипу, стереотипу, 

архетипу, образу, гештальту, схеми, фрейму), й інструмент пізнання дійсності, 

і основа когнітивного, метакогнітивного та інтенціонального досвіду. Бізнес-

дискурс як когнітивно-мовленнєва діяльність бізнесменів-професіоналів, що 

функціонує у певних інституційних межах, оперує відносно стабільним 

набором усталених понять, пов’язаних певними відношеннями (тотожності 

(еквівалентність), підпорядкування / кон’юнції (гіперо-гіпонімія), перетину 

(еквіполентність), супідрядності (еквонімія), диз’юнції), які структуруються у 

певні мережі, утворюють домени та ментально-мовні простори.  

Проблемі моделювання ментально-мовного простору в когнітивних 

структурах присвячена низка статей, монографій та розділів дисертацій [59; 

83; 108; 162;  291; 410-411; 421; 449; 476-477]. Поняття ментально-мовного 

простору як неповної лінгвокогнітивної структури, що створюється в процесі 

розгортання думки, вживає Ж. Фоконьє для моделювання механізмів мовних 

висловлювань [476]. На думку американських когнітологів, ментально-мовний 

простір є мисленнєвим утворенням, яке складається на основі лексико-

граматичних компонентів висловлювання і не існує поза процесом мовлення, а 

лише в процесі дискурсивної діяльності [291, с. 23]. У теорії когнітивних 

моделей Дж. Лакоффа ментальні простори заміняють можливі світи і можуть 

розглядатися як відображення нашого розуміння гіпотетичних й вигаданих 

ситуацій [166, с. 172]. Емпіричні дослідження ментально-мовного простору 

предметних галузей знання здійснюють О. В. Варенич, розробляючи 

концептуальну модель управління проектами [59], та О. В. Петрушова, 

напрацьовуючи універсальну модель систематизації знань у царині 

маркетингу [276]. Проте, дотепер ментально-мовний простір бізнес-дискурсу, 
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референтною сферою якого є предметна галузь “business”, ще не отримав 

належного висвітлення.  

У когнітивній лінгвістиці поняття концепту тісно пов’язане з поняттям 

домену. На думку Т. Клаузнера і У. Крофта, концепти, що зберігаються в 

свідомості, не є ізольованими, атомарними одиницями. Їх можна зрозуміти 

лише в контексті фонових знань, узагальнюючою назвою для яких є термін 

домен [449, с. 147]. За визначенням Р. Ленекера, домени – це чисто когнітивні 

сутності, ментальний досвід, репрезентативні простори, концептуальні 

комплекси. Домени – це зв’язана ділянка концептуалізації, на тлі якої 

вирізняється значення мовного знаку [516, с. 488]. У широкому розумінні 

доменом може бути будь-який концепт або ділянка досвіду, зокрема та, що 

задається у просторі поточного дискурсу [514, с. 44]. На думку 

С. А. Жаботинської, домен можна визначити як широкий концепт, на тлі якого 

ідентифікується інший концепт, вужчий в інформаційному плані. Відношення 

між доменом і концептом аналогічні ‘фону’ і ‘фігурі’ в гештальтпсихології 

[109, с. 255]. 

У подальшому Р. Ленекер поділяє домени на базові / абстрактні (у яких 

немає фону) та небазові, підводячи під базові концепти логічні категорії – 

простір, час, а також сенсорику та емоції людини; небазовим доменам 

відводиться роль таких, що мають свій фон або свою ‘базу’, тобто своєрідний 

контекст [516, с. 149]. Суттєвим для нашого дослідження є також положення 

автора про рівні концептуалізації ментальних просторів. “Концепт створює 

потенціал для існування низки специфічних концептів, а ці концепти, у свою 

чергу, створюють домени, у межах яких з’являються інші концепти. Таким 

чином, “в процесі тривалого розвитку нашого ментального досвіду виникають 

різні за обсягом і ступенем складності концептуальні ієрархії” [514, с. 45].  

Очевидно, що для розроблення лінгвокогнітивної моделі бізнес-

дискурсу необхідно з’ясувати поняття ментально-мовного простору як 

вихідного поняття дослідження. З позиції когнітології, ментальний простір – 

це “конструкт свідомості, в якому зафіксовано інтелектуальний досвід людини 
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і який існує до акту мовлення як індивідуальний тезаурус набутих людиною 

знань” [291, c. 23] або “суб’єктивний діапазон відображення, у якому можливі 

різні уявні переміщення, динамічна форма ментального досвіду”, який 

розгортається за актуальної інтелектуальної взаємодії суб’єкта зі світом і має 

здатність до одномоментної зміни вимірів (появи додаткової інформації, 

ефектів “кристалізації досвіду” тощо) [257]. Одним з непрямих доказів 

існування ментального простору є описана Я. Пономарьовим здатність діяти 

“в умі” (“нутрішній план дій”). Мінливість ментального простору підтверджує 

думка Ж. Фоконьє: “ментальні простори створюються і змінюються з 

розвитком думки та дискурсу” [477]. Ментальні простори є моделями 

реальних та гіпотетичних ситуацій у тому вигляді, як вони 

концептуалізуються людиною. Приклади ментального простору (за 

Дж. Лакоффом) містять: безпосередню реальність; уявні ситуації; ситуації, які 

стосуються минулого або майбутнього; вигадані ситуації; предметні галузі 

(економіка, політика, наука та ін.) [106, с. 137].   

На думку Ж. Ашара-Байля, ментально-мовні простори є не тільки 

ментальними, а й дискурсивними конструкціями, адже вони конструюються, 

зв’язуються одні з іншими і розгортаються в міру того, як розгортається 

дискурс [421]. “Кожен ментальний простір, – пише у своїй праці Основи 

психосемантики В. Ф. Петренко, – описує свою власну реальність – реальність 

людської уяви чи то спогадів про минуле, мрій про майбутнє, реконструкцію 

історичної епохи чи образ самої себе” [273, с. 22]. У теорії когнітивних 

моделей ментальні простори заміняють можливі світи і ситуації. Як стверджує 

О. С. Кубрякова, “реалізація дискурсу потребує немов би особливого 

налаштування на обмеження поточної діяльності свідомості особливою 

ділянкою знань – певною тематикою у визначеній сфері буття” [156, с. 351]. У 

цьому зв’язку можна говорити про особливі ментальні простори, які 

“квантують” реальні та уявні  світи, одним з яких є бізнес. Cтруктура 

ментально-мовного простору, на думку когнітологів, детермінована функцією 

номінативних одиниць – їхніх репрезентантів – у мовленні [167]. Звідси, 
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мовною формою вираження ментально-мовного простору є саме іменники, 

тому що вони репрезентують предметний світ, елементи якого наповнюють 

когнітивні простори, створюючи “універсум-простір” (термін Г. Гійома) [74]. 

Узагальнюючи попередні дослідження, ментально-мовний простір 

бізнес-дискурсу визначаємо як фрагмент свідомості, що співвідноситься з 

референтною сферою / предметною галуззю “бізнес” і містить 

лінгвокогнітивні сутності – конструкти та вербальні знаки, які 

репрезентують реалії об’єктивного світу. 

Процедуру моделювання ментально-мовного простору бізнес-дискурсу 

здійснюємо у такі етапи: 

1) проаналізувати тлумачні й енциклопедичні словники, наукову літературу з 

бізнесу, жанрові форми на Інтернет-сайтах компаній (Annual Report, Business 

Plan) з метою віднаходження основних понять на означення реалій бізнесу; 

розбити їх на три групи відповідно до джерел матеріалу; 

2) провести аналіз змісту понять у кожній групі, поділивши їх за гіперо-

гіпонімічним принципом на видові та родові, підвівши видові поняття під 

родові / найзагальніші / гіперонімічні поняття;  

3) об’єднати близькі синоніми, що позначають ті самі поняття у кожній групі, 

залишивши найтиповішу для бізнес-дискурсу номінацію у формі іменника; 

4) співвіднести виокремлені поняття у кожній групі зі сферами оперування 

бізнесу, що є певними ділянки або доменами в ментально-мовному просторі 

бізнес-дискурсу; 

5) провести порівняльний аналіз трьох груп понять з метою виокремлення 

серед них ідентичних понять, які і є базовими для усього ментально-мовного 

простору бізнес-дискурсу;  

6) розробити модель ментально-мовного простору бізнес-дискурсу у вигляді 

схеми з сегментацією на домени та проекцією на них 10-ти ключових 

концептів (“enterprise”, “company”, “work”, “trade”, “goods”, “market”, 

“marketing”, “money”, “management”), виокремлених із жанрових форм 
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Інтернет-сайтів американських і британських компаній і описаних у розділах 

4, 5. 

2.3. Методологічні підходи до моделювання бізнес-концепту 

 

Процедура аналізу концепту має важливе значення для сучасного 

дослідника, оскільки надає методологічний апарат та інструментарій для 

досягнення поставленої мети – вивчення глибинних структур і механізмів, які 

стоять за мовними формами вираження ментальних утворень. При цьому 

процедури аналізу концепту варіюють залежно від поставленої перед 

дослідником мети – виявлення способів мовного вираження концепту; 

реконструкції структури концепту і фрагменту мовної картини світу, в якій він 

побутує; побудови моделі концепту як одиниці свідомості; формулювання його 

когнітивної дефініції.  

На думку В. І. Карасика, методика вивчення культурних домінант у мові 

– це система дослідницьких процедур, спрямованих на висвітлення різних 

сторін концептів, а саме їхнього смислового потенціалу в даній культурі. 

Лінгвістичне дослідження полягає у спостереженні та експерименті (суцільна 

вибірка лексичних та фразеологічних одиниць, прецедентних текстів зі 

словників, збірок прислів’їв і приказок, текстів художньої літератури, газет 

тощо, з одного боку, та інтерв’юванні носіїв мови, розробленні анкет, що 

містять оцінні судження, пов’язані з певними предметними галузями, з іншого) 

[127, c. 142]. З позиції М. В. Піменової, методика аналізу концептів передбачає 

інтерпретацію конструкцій, які об’єктивують ті або інші його особливості, 

виявлення частотних таксономічних характеристик і визначення за ними 

загальних типологічних ознак, виокремлення концептуальних структур, 

когнітивних моделей та мовних схем актуалізації досліджуваних концептів 

[279, c. 115].  

До основних теоретичних підходів лінгвоконцептології, на яких 

ґрунтується наше дослідження бізнес-концепту, належать: фреймова 
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семантика Ч. Філлмора [479], фреймовий аналіз М. Мінскі [528], ментальні 

моделі Д. Джонсона-Леєрда [503], сценарії Р. Шенка та Р. Абельсона [551], 

аналіз гештальтів  В. А. Долинського і Л. О. Чернейко [101], теорія 

когнітивних прототипів Е. Рош, Дж. Лакоффа, Р. М. Фрумкіної [166; 373; 510; 

512; 518; 544-545], теорія семантичних примітивів А. Вежбицької [569], 

когнітивна граматика Р. Ленекера [514; 516-517], когнітивна семантика 

А. Ченки [380-381], теорія профілювання Є. Бартмінські [24], теорія 

когнітивних моделей та ментальних просторів Ж. Фоконьє, М. Тернера [476-

477], теорія концептуальної метафори Дж. Лакоффа i М. Джонсона [511], 

теорія концепту та ментальних репрезентацій А. П. Бабушкіна [19], 

В. Л. Іващенко [120], П. Р. Боек [437], Дж. А. Фодор [480-481].  

Кожна з означених праць, безперечно, становить значний етап у 

вивченні концепту і є суттєвим внеском у теорію лінгвоконцептології, хоча, на 

наш погляд, розробляє лише окремішні  характеристики концепту. Усім їм 

бракує комплексного бачення об’єкта аналізу. У цьому зв’язку нашим 

завданням є поєднання окремих підходів у цілісну теорію дослідження 

природи бізнес-концепту у його дискурсивному вияві. 

2.3.1. Поняття бізнес-концепту, критерії виокремлення концептів в 

дискурсі. Сучасна лінгвоконцептологія активно оперує такими поняттями, як 

“(лінгво)культурний концепт”, “культурно специфічний” / “етноконцепт”, 

“художній концепт”, “емотивний концепт” та ін., яким присвячується левова 

частка дисертаційних досліджень. Професійні / фахові концепти хоча й 

знаходять висвітлення в наукових працях  Н. Е. Агаркової,  О. В. Бабаєвої,  

О. В. Бобире, О. Ю. Качмар, О. О. Клименко, І. А. Майоренко,  

Т. М. Новосёлової, Н. А. Олійник, О. В. Палєєвої, Т. А. Перелигіної, 

Ю. М. Петеліної, О. І. Піддубцевої, К. С. Попової, М. В. Прищепенко, 

І. Р. Сапрун,  М. В. Слободян, Н. М. Старцевої, Ю. В. Шипіциної [1; 35;  132; 

138;  178; 253; 254; 264; 270; 272; 282; 290; 300; 323-324; 332; 339-341; 402], 

проте розглядають або у їхньому загальномовному тлумаченні 

(М. В. Романюха, М. В. Слободян, Н. М. Старцева) [315; 332; 339-341], або на 

матеріалі лексико-паремійного фонду однієї чи кількох мов (Н. Е. Агаркова, 
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О. В. Бабаєва, О. О. Клименко, І. А. Майоренко, Т. М. Новосьолова, 

Т. О. Островська,  О. В. Палєєва,  Ю. М. Петеліна, Ю. В. Шипіцина) [1;18; 138; 

168; 253; 261; 264;  272; 402]. Виняток складають нечисленні розвідки, 

присвячені вивченню професійних концептів в інституційних дискурсах 

(Г. П. Баран, О. В. Бобире, О. Ю. Качмар, М. А. Олійник,  Т. А. Перелигіна, 

І. Р. Сапрун, Н. С. Федотова) [22;  35; 132-133; 254; 270; 323;  361] та їхньому 

теоретичному осмисленню (О. І. Піддубцева) [282] .  

Як засвідчує огляд публікацій, термін професійний концепт фігурує у 

працях О. І. Піддубцевої, К. С. Попової, М. В. Прищепенко, Т. В. Стасюк, 

Н. С. Федотової [282; 290; 300;  342; 361; 555]. Зокрема, Т. В. Стасюк визначає 

це поняття як “раціонально значиму ментальну одиницю професійного знання 

(технічного / технологічного, експертного тощо), вербалізованого певними 

термінами” [555]. О. І. Піддубцева зауважує, що якщо науковий концепт 

позначають лише терміни, обмежені функціональним полем певної науки, то 

професійний концепт – не лише терміни, якими оперують фахівці певної 

галузі, а й професіоналізми та профжаргонізми, які існують в усному мовленні 

й зрозумілі лише представникам певної професії [282, c. 159]. У свою чергу, 

М. В. Прищепенко пропонує розмежовувати поняття “професійний концепт” 

як такий, що виникає і функціонує в тому чи іншому типі інституційного 

дискурсу, та “метапрофесійний концепт”, який функціонує і у професійному, і 

в буденному дискурсах, причому кожен з них має певний набір ознак, які 

надають більш повного уявлення про нього в межах однієї культури [300, 

c. 288]. Не применшуючи заслуг цитованих авторів, поза їхньою увагою 

лишаються категорійний статус бізнес-концепту, його ментальна структура та 

засоби вербалізації, що пропонуємо до розгляду.  

Принагідно зауважити, що існують різні класифікаційні підходи до 

розрізнення концептів і визначення їхнього категорійного статусу, зокрема у 

працях С. А. Аскольдова-Алексеєва (пізнавальні / наукові, художні, художньо-

емотивні) [17]; В. З. Дем’янкова (статичні – динамічні, старі – нові, 

суб’єктивні – загальні, негативні – позитивні) [94]; Н. Д. Арутюнової 

(аксіологічні / ціннісні, value-concepts (в термінах фон Врігта), нормативні, 
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семіотичні / знакові – “значення”, “емблема”, “символ”, “знак”, “сигнал”) [16, 

c. 5]; А. Вежбицької (концепти-автохтони, протоконцепти / універсальні 

концепти / ноеми (в термінології Хегера) культурно специфічні концепти) [64, 

c. 5]; В. І. Карасика (категорійні культурні, концепти стереотипів поведінки, 

концепти-коди, культурогенні, соціокультурні, предметні, емоційні, концепти 

власних / абстрактних імен, імпортовані концепти: нульові / порожні – 

варваризми натомість слів рідної мови, квазі-концепти – запозичені чужомовні 

реалії, паразитарні, загально та частково оцінні) [127, c. 87-140; 213-214]; 

А. П. Бабушкіна (когнітивний концепт та його різновиди: концепти-

мислинневі картинки / зорові образи, концепти-схеми, концепти-гіпероніми, 

концепти-фрейми, концепти-сценарії, концепти-інсайти, калейдоскопічні 

концепти) [19]; Г. Г. Cлишкіна (індивідуальні / індивідуально-авторські / 

персональні; колективні / загальні: мікрогрупові, макрогрупові, 

національні / етнічні; цивілізаційні, загальнолюдські; автохтонні / унікальні; 

запозичені; гендерні, утилітарні та світоглядні) [334, c. 38-45]. 

А. М. Приходько пропонує поділяти концепти на універсальні (мають 

наднаціональний характер і загальнолюдську значущість) та специфічні 

(мають прив’язку до певної субкультури: соціальної, етнічної, професійної, 

конфесійної тощо), регулятивні, у яких закладений кодекс життєвих настанов 

людини, та нерегулятивні, у яких відсутні моделі нормування поведінки [298, 

c. 48-51], у подальшому поділяючи їх на класи та підкласи за когнітивно-

семантичним принципом. В. Л. Іващенко розрізняє концепти за походженням, 

онтологічним виявом, характеристиками ментального простору (протяжністю, 

контурними межами, часовими характеристиками), смисловим обсягом, 

відносно автономною організацією, компонентним складом, об’єктом та 

суб’єктом відображення, критерієм цінності в культурі, способом 

відображення дійсності, категорійним статусом, особливостями вияву в 

ареалах мовних культур, цільовим призначенням та ін. [120, c. 76-82].  

Враховуючи вище згадані класифікаційні підходи, приходимо до 

висновку, що концепти бізнес-дискурсу є гетерогенними (двоплановими) 
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утвореннями, які належать і до професійної, і до загальномовної картин світу, 

а, отже, поєднують різноаспектні когнітивні ознаки. У плані відображення 

професійної свідомості, про що свідчить присутність у їхніх концептуаріях 

економічних термінів, їх можна розглядати з позиції професійних концептів і 

визначати як штучні / вторинні (створені в результаті ментальних процедур 

оброблення знань), концепти знань (як уявлення про світ), концепти-поняття 

(мисленнєві образи у формі аксіом або словесно-логічних формул наукового 

знання), концепти-ментефакти (категоризують людську діяльність та її 

результат), продуктивні / творчі (як вияв опосередкованого відображення 

дійсності шляхом перевтілення наївних понять у спеціальні термінопоняття), 

відносно дискретні (характеризуються перервністю, напр., у системі 

економічних показників відповідають певним одиницям часу – тижням, 

місяцям, рокам), внутрішньо категоріальні (належать до однієї категорії). У 

плані відображення загальномовної картини світу, про що свідчить 

присутність у їхніх номінаціях образної, метафоричної та метонімічної 

лексики, фразеології, параміології, афористики, перифраз, їм притаманні 

ознаки лінгвокультурних концептів, а саме: первинність / природність (є 

результатом психічних процесів на рівні свідомості та підсвідомості); 

когнітивність (є інструментом освоєння світу); неконсистентність 

(розмитість меж, що притаманне нечітким загальним поняттям), 

репродуктивність (ціннісно осмислені в ареалі лінгвокультури як вияв 

наочно-образного відображення дійсності), матеріальність (виводяться з 

досвіду й відображають артефакти матеріальної культури).  

Бізнес-концепти як особливий спосіб категоризації дійсності мають певні 

загальні й окремішні характеристики. До їхніх загальних характеристик 

належать: динамічність (здатність відтворюватися, видозмінюватися, 

поповнюватися новим змістом), калейдоскопічність (ієрархічнісь організації 

ментальної структури у формі різнопланових ідеальних образів – понять, 

гештальтів / картинок, символів, схем; присутність у їхньому складі концептів-

етимонів), універсальність (притаманні кільком лінгвокультурам), 
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утилітарність (мають прикладний характер). Серед бізнес-концептів є й такі, 

що виявляють особливі ознаки. Це концепти-автохтони (історично 

сформовані в межах ареалу англомовної культури й регулярно в ній 

відтворювані, напр.: концепти “business”, “work”, “trade”, “goods”, “market”, 

“marketing”); запозичені концепти (сформувалися в інших етнокультурах, 

напр.: концепти “enterprise”, “company”, “money”); старі концепти (що 

сформувалися у попередні часові періоди, див. автохтонні концепти); відносно 

нові концепти (напр., концепт “management” започаткований у 20-ті рр. 

минулого ст.). Усі бізнес-концепти належать до категорії макрогрупових, тобто 

формуються на основі колективного досвіду професійної групи бізнесменів-

практиків та теоретиків бізнесу, проте мають різний ступінь концептуалізації і 

поділяються на: макроконцепти (концепт “business” – має найбільший 

смисловий обсяг); базові / ключові (концепти “trade”, “money”, “management” – 

складають рівень загальних понять, якими оперують професіонали у своїй 

діяльності); пресубординаційні (концепти “enterprise”, “work”, “company”, 

“goods”, “market”) та субординаційні (концепт “marketing”) – належать до рівня 

абстрактних понять спеціального призначення. 

Отже, під бізнес-концептом розуміємо категорійне поняття, якого 

набувають спеціалісти в процесі фахової підготовки, професійно 

орієнтованого навчання, на основі власного досвіду під час професійної 

діяльності, а також за рахунок інваріантного знання, об’єктивованого в 

науково-теоретичних працях. 

Незважаючи на утвердження поняття “концепт” в гуманітарній науці та 

лінгвістичних студіях, проблема пошуку концепту в дискурсі та його 

паспортизація викликають певні труднощі. Згідно з А. Вежбицькою, на роль 

номінаторів концептів в дискурсі можуть претендувати слова, що позначають 

ключові поняття [63, c. 36], а ключові поняття набувають статусу концептів у 

певній функціональній сфері. Як зауважують З. Д. Попова та ін., ключове 

слово – це лексична одиниця, що найповніше номінує досліджуваний концепт 

і обирається дослідником для аналізу. Ознаками такого слова є висока 
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частотність у певних контекстах, узагальнена семантика середнього ступеня 

абстракції, стилістична нейтральність та відсутність оцінки, багатозначність, 

по можливості субстантивна форма [289, c. 177-178], а також знаність, 

репрезентованість у мові й культурі, смислова навантаженість, здатність 

викликати асоціації й уживатися у переносному значенні, контекстуальна 

залежність [333, c. 124]. Для певних типів дискурсу (напр., політичного з його 

очевидним персуазивним спрямуванням) А. В. Прожилов, нехтуючи 

частотністю уживання, відносить емоційно-сугестивне навантаження та 

дистинктивну функцію слова, що дозволяє відмежувати даний дискурс від 

усіх інших і точно його розпізнати. Як приклад автор наведить слова 

майданутий та лібераст, які, на його думку, можуть бути і не достатньо 

частотними для сучасного політичного дискурсу антиліберального толку, але 

мають такий високий пейоративний потенціал, так точно виражають міру 

агресії, проводять межу між цим дискурсом й усіма іншими, через що їх 

можна вважати ключовими для цього дискурсу [301, c. 19].  

Враховуючи характер англомовний бізнес-дискурс в Інтернет-просторі з 

його загальним спрямуванням на кооперацію, взаємодію, співпрацю, а в 

деяких сегментах атракцію споживача, до слів-номінаторів концептів ставимо 

такі вимоги: 1) актуальність (частотність уживання в бізнес-контекстах), 

2) номінативна щільність / комунікативна значущість (релевантність), 

3) семантичний потенціал, 4) словотвірний потенціал, 5) дистрибутивна 

здатність (валентність), 6) текстотвірний потенціал, 7) теоретичне осмислення 

в наукових працях, 8) образне переосмислення понять у професійному 

мовленні.  

За першим критерієм – частотністю уживання в мовленні – концепт 

можна визначити простим підрахунком його прямих номінацій (імені та 

дериватів). З проаналізованих 1775 письмових та усних жанрових форм 

ділового мовлення найбільшу частотність виявляє концепт “business” (1578 

мов. од.), що майже вдвічі перевищує рекурентність концепту “management” 

(840 мов. од.), в понад десять разів – рекурентність концептів “trade” (159 мов. 
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од.) та “money” (125 мов. од.), що засвідчує його високу частотність уживання 

й актуальність для англомовного бізнес-дискурсу.  

Другий критерій – номінативна щільність / комунікативна значущість 

(релевантність) – передбачає утворення численних видових та синонімічних 

назв на позначення концепту. Як стверджують З. Д. Попова та ін., “збільшення 

кількості мовних одиниць, що об’єктивують той чи інший концепт, 

формування великого синонімічного ряду або лексико-фразеологічного поля є 

відображенням комунікативної значущості і відповідно популярності того чи 

іншого предмету, явища (закон Ганса Шпербера)” [289, c.148]. Для прикладу 

розглянемо комунікативну значущість імені концепту “business”. Хоча цьому 

номінатору бракує видових назв, він виявляє широкі системні зв’язки у формі 

синонімів, для встановлення яких проводимо лексико-семантичний аналіз за 

фаховими словниками [646, c. 68-69], словниками синонімів [626, c. 102-103; 

641, c. 48] та тезаурусами англійської мови [620, c. 132; 648, c. 88; 665].  

Корпус виокремлених синонімів до слова business диференціюємо за 

сферами вживання на: розмовно-побутові – bag, beeswax, biz, carrying on, 

dodge, goings-on, hanky-panky, job, livelihood, lookout, matter in hand, palaver, 

pigeon, what one is about, what one is into; загальновживані – affair, affairs, art, 

avocation, calling, duty, field, function, game, happening, interest, issue, matter, 

occupation, point, problem, province, pursuit, question, racket, subject, task, topic, 

vocation, work; професійні та терміноназви – assignment, association, 

bargaining, barter, buying and selling, capital and labor, career, commerce, 

commercialism, company, concern, conglomerate, contracts, corporation, craft, 

deal, dealings, department, employment, enterprise, establishment, exchange, 

factory, faculty, federation, firm, free enterprise, group, handicraft, industrialism, 

industry, line, manufacturing, market, marketing, métier, mercantilism, 

merchandising, mill, office, organization, production and distribution, responsibility, 

sales, selling, specialty, trade, trading, traffic, transaction, undertaking, venture.  

Як засвідчує лексико-семантичний аналіз, корпус лексичних одиниць, 

який складають 92 синоніми до слова business, виявляє такі системні зв’язки: в 
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розмовно-побутовому мовленні – 15 синонімів, в загальномовному – 25, у 

професійному – 52, що засвідчує його найбільшу актуалізацію у професійному 

вживанні, хоча й не виключає комунікативної значущості для загальномовного 

спілкування.  

Уніфікуємо синонімічний ряд до слова business, полишаючи поза увагою 

стилістично та етномарковані (bag, beeswax, carrying on, dodge, goings-on, 

hanky-panky, job, livelihood, palaver, pigeon), семантично віддалені (assignment, 

art, avocation, calling, department, game, happening, field, function, interest, topic, 

task, vocation), такі, що позначають економічні поняття та категорії 

(commercialism, free enterprise, industrialism, mercantilism), скорочення (biz), 

неадаптовані іншомовні запозичення (métier), слова з надто широкою 

семантикою (issue, matter, point, problem, question, subject), описові вирази з 

розмитою семантикою (what one is about, what one is into), перифрази (capital 

and labor) та слова-асоціати (barter, company, conglomerate, contracts, 

corporation, craft, duty, exchange, manufacturing, market, marketing, mill, office, 

racket, specialty, undertaking), у такій послідовності: occupation, profession / 

employment / line, trade / trading / traffic / commerce / merchandising / buying and 

selling / production and distribution / sales / selling, transaction / deal / dealings / 

bargaining, affair(s), work.  

Не менш важливою проблемою є затвердження за концептом певного 

імені (власне паспортизація концепту). Для цього cеред низки слів-синонімів, 

які до певної міри покривають поняттєвий зміст концепту, необхідно виявити 

саме той номінант, який щонайповніше виражає його зміст. Серед низки 

синонімічних назв концепту “business” як певного роду діяльності, основними 

з яких є business, occupation, profession, transaction / deal, affair(s), work, 

commerce / trade, порівнюємо змістову наповненість кожного синоніма за 

словниковими дефініціями. Згідно з тлумаченнями, business – це регулярне 

професійне заняття (business is a trade or profession at which one works 

regularly), у той час як occupation – будь-яке заняття, постійне або тимчасове 

(occupation is what he happens at any time to be engaged in, and may be continuous 
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or temporary). Крім того, якщо business – це заняття за винагороду, то 

occupation – заняття з будь-якою метою, напр., навчальною (business is ordinary 

for profit, while the occupation maу be a matter of learning). У свою чергу, 

profession – це заняття за винагороду (profession usually іmplies scholarship). 

Transaction / deal – одноразова дія, у той час як affairs – тривала діяльність 

(transaction is a single action, while affairs are all activities where men deal with 

one another on any considerable scale). Job / work – діяльність, що виконується за 

плату (job / work is viewed as a single undertaking and sometimes paid for it) [626, 

c. 102]. Сommerce / trade – діяльність, що передбачає обмін та продаж товарів 

(Сommerce and trade refer to the exchange and distribution of goods or 

commodities) [612]. Як засвідчує аналіз дефініцій синонімічних назв концепту 

“business”, лексема business щонайповніше передає зміст поняття, є 

семантичною домінантою синонімічного ряду і найвірогідніше відповідає 

статусу імені концепту.  

Третій критерій – семантичний потенціал – вирізняє багатозначність / 

полісемантичність слова-вербалізатора концепту. У випадку з іменем концепту 

business в результаті порівняльного аналізу значень цього терміна за фаховими 

словниками [605; 612;  617; 621; 623;  636; 647; 660] та дистрибутивного 

аналізу його реалізацій у жанрових формах бізнес-дискурсу було виявлено 

словникові, фразеологічно зв’язані та контекстуальні значення. Як засвідчив 

проведений аналіз, лексема business виявляє 19 спеціальних значень і 16 

відтінків значень, що є ознакою полісеманта з розлогою семантичною 

парадигмою (див. підрозділ 4.1.1).  

Четвертий критерій  – словотвірний потенціал – передбачає 

продукування дериватів та слів-композитів. Як зауважує Н. Ф. Клименко, 

“розкриття словотвірного потенціалу одиниць можливе в межах гніздового 

підходу до пояснення словотворення шляхом виявлення відношень похідності 

між одиницями гнізда, реалізацій словотвірних категоріальних значень і 

засвоєння похідними одиницями одного гнізда семантики його вершинного 
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слова” [139, c. 34], що дає підстави розглядати вербалізатор концепту 

“business” з цього ракурсу.  

Згідно з результатами аналізу словникових статей та бізнес-контекстів 

[504-505; 523; 529; 563, c. 123-126], встановлено, що номінант концепту 

“business” має доволі високий словотвірний потенціал, продукуючи 14 

дериватів (пор. з номінантами інших концептів: trade та manage – по 11 

дериватів, money – 22 деривати) (див. Додаток А. Табл. А.4), утворених такими 

способами: 

- суфіксації: business-like, напр.: You must be more businesslike in your work, use 

more care and skill [605, c. 83]; 

- префіксації: antibusiness, interbusiness, multibusiness, non-business, 

overbusiness, напр.: non-business day [605, c. 82]; 

- афіксації (суфіксації + префіксації): un-business-like, напр.: Since the benefits of 

such initiatives do not confine to those who bear the costs, Milton Friedman has 

criticized them for being unbusinesslike (FT, 2007, May 2); 

- композиції: business-man, business-woman, business person, business people, 

business-manager, напр.: Branson doesn’t sit on the board of any of the companies 

within the Virgin group – underpinning his laim to be an entrepreneuer rather than 

a businessman in the conventional sense (FT, 2013, March 13); A businesswoman is 

a woman who transacts business, esp. one who is a business executive [640]; 

- композиції + суфіксації: business-man-ship, напр.: Businessmanship is in fact a 

mixture of characteristics [504, c. 9]; 

- телескопії: bigness (big + business), напр.: It is not bigness we seek, it is 

greatness. Bigness is imposing. Greatness is enduring [672].  

У словотвірному гнізді з вершинним словом business в англійській мові 

похідні слова-композити реалізують такі значення: у формі іменників – 

“суб’єкт-особа економічної діяльності”: business-man, businesswoman, business 

person, business people, напр.: Jack was a long-time friend of mine and an 

excellent, but somewhat eccentric, businessman (Barklays AR 2000); “абстрактна 

ознака, людська якість” (за аналогією з entrepreneurship): businessmanship; 
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“великі компанії, крупний капітал”: bigness, напр.: Bigness Jeans (бренд), The 

Bigness of Smallest: How Businesses Can Get Bigger by Acting Smaller / by 

J. Moore (назва статті); business-manager. У словотвірному гнізді лексеми 

business представлені також якісні прикметники на позначення позитивних / 

негативних людських якостей: businesslike (“діловий, практичний, точний”), 

unbusinesslike (“неділовий, непрактичний”).  

П’ятий критерій – дистрибутивна здатність (валентність) – вирізняється 

в утворенні словосполучень лексеми з різними частинами мови. Лексемі 

business притаманна висока дистрибутивна здатність, що засвідчують її 

словосполучення з іменниками, прикметниками, займенниками, 

прислівниками, числівниками та дієсловами, зокрема: a) в номінативній 

функції – acceptance business, barrister’s business; banking business; price-

oriented business; annual business, durable goods business, any business, her own 

business, every other business; ready money business, very complex business; one-

man business; amount of business; in business, on business; to begin business, to be 

in business, to attend to one’s business, to do one’s business, to be open for 

business; б) в атрибутивній функції – business administration, business code, 

business process, business consuling; business-to-business service; скорочення та 

абревіатури: e-business; e-trading business, AOB, BAU, BES, BIAT, B2B, B2C, 

BTEC; сталі словосполучення та фраземи: the business of the day, the business of 

the meeting, business on offer, a good stroke of business, land-office business, Am., 

not strict business, a piece of business; to be forced out of business, to be in 

business on one’s own account, to do the business for, to drive smb out of business, 

to get down to businessto have a break from business, to know one’s own business, 

to make a go of a business, to make it one’s business, to mean business, to put out of 

business, to stick to business, to talk business; назви бізнес-організацій та 

державних органів і програм з регулювання бізнесу: Business Conduct 

Committee, Business Statistics Office, Business Expansion Scheme, фахових 

періодичних видань: Business America, Business and Society, Business History 

Review, Am., Business Today, Business Monitor, Business Week, Fox Business 
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News, Harward Business Review, Journal of Business Ethics; бізнес-кліше: and the 

whole business, business as usual, business is looking well, open for business; 

професійно марковані паремії: Business before pleasure; Business first; Business 

is business; Every man to his own business; He who does business without knowing 

all about it, sees his money go like flies; бізнес-афоризми і максими: As business 

goes, so probably go the nation; The business of America is business (C.Coolidge); 

You call it pleasure, I call it business; Big business hits big problems (T. Peters); 

Big business is only small business with an extra noughts on the end (R. H. Court); 

Business has only two basic functions – marketing and innovation (P. Drucker); 

парадоксальні вислови / мовні парадокси: Men of business must not break their 

word twice (Th. Fuller), Each business success buys an admission ticket to a more 

difficult problem (D. Frost); алюзії: The high-end home office business is a 

business, not a hobby (Real Estate Brokerage BP) Business is a combination of war 

and sport (J. M. Keynes) (повний перелік див. у Додатку Б). 

Шостий критерій – текстотвірний потенціал – передбачає організацію 

жанрових форм та окремих рубрик. Лексема business виявляє значні 

текстотвірні можливості, утворюючи жанрові форми та рубрики ділових 

документів: business plan, business review, business card, business activity code, 

Business Activities, Description of the Business, Small Business, Item 1. Business, 

Development of the Business, Business Description, Business Concept, Business 

Environment, Managing the Business, Financing the Business та ін. 

Сьомий критерій – теоретичне осмислення в наукових працях. Поняття 

“business” отримує теоретичне осмислення в наукових теоріях, концепціях, 

моделях та методах мікроекономіки: theory of business enterprise, business entity 

concept, business cycle model, business model, business portfolio analysis; 

наукових працях британських та американських економістів і теоретиків 

бізнесу: A. Carnegie The Empire of Business (1902), J. A. Schumpeter Business 

Cycles: a Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process 

(1939), P. Drucker The Theory of the Business (1994) та ін. 
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Восьмий критерій – образне переосмислення поняття “business” у 

професійному мовленні відбувається у формі епітетів: brisk business, monkey 

business, robust business, slack business, sound business; перифраз: capital and 

labor, irons in the fire, walk of life; образної фразеології: a good stroke of 

business, to get hands on business, to have a head for business; когнітивних 

метафор: business collapses; business declines, business delivers, business expands, 

business fails, business grows, business generates, business operates, business 

performs, business goes well, business is booming, business is flourishing, business 

is looking well та ін. 

Перелік запропонованих критеріїв вважаємо достатнім для 

віднаходження концептів в бізнес-дискурсі. 

2.3.2. Моделювання ментальної структури бізнес-концепту, 

алгоритм дослідження концептів в дискурсі. Вчені по-різному тлумачать 

внутрішній, ментальний план концепту, про що свідчать синхронний :: 

діахронний та когнітивний :: лінгвокультурний підходи. У межах першої 

дихотомії в ментальності концепту розрізняють актуальні та історичні / 

етимологічні ознаки [345, c. 7; 58, с. 391], які належать до культурної 

спадщини – діахронний підхід; або наголошують на когнітивних ознаках 

концепту: поняттєвій (інформаційно-фактуальній), образно-перцептивній, 

ціннісній (оцінка і поведінкові норми) [127, c. 118; 145, c. 47] (у термінології 

А. М. Приходька – поняттєвий субстрат, перцептивно-образний адстрат та 

валоративний епістрат [298, с. 22-27]), символічній та схематичній 

(когнітивні моделі, мовні схеми, сценарії) [144, c. 19-20; 279, c. 115] – 

синхронний підхід. 

У межах другої дихотомії концепт розглядають з двох точок зору – як 

одиницю когніції та як одиницю культурного знання етносу. У когнітивному 

плані концепт розуміють як результат мисленнєвих процесів, що мають 

універсальний характер і є однакові для усіх людей; структура 

лінгвокультурного концепту, крім того, містить ще й соціо-психо-культурну 

частину [19, c. 46-47; 289, c. 108-114]. Це положення надає підстави 

В. Л. Іващенко розглядати  концепт, з одного боку, в плані форми відображення 
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дійсності, з другого – в плані змісту відображення дійсності, а в концепті 

вбачати як ментальну структуру, яка формує семантику ментальності, так і 

змістову структуру, яка формує семантику менталітету. На думку автора, у 

плані форми відображення (когнітивний аспект) концепт виявляє себе у 

сенсибіліях, перцептах / конкретно-чуттєвих (наочних) образах / образах-

гештальтах / картинках, символах, уявленнях, поняттях, пропозиціях, схемах, 

фреймах, скриптах / сценаріях, Я-схемах, інтенціях, цінностях, мотивах, 

планах, переконаннях, віруваннях тощо; у плані змісту відображення 

(лінгвокультурний аспект) концепт містить когнітивний компонент, що 

зберігається у довготривалій пам’яті людини переважно у формі образів-

енграм – відображень стандартів світовідчуття, світосприймання та мислення; 

емотивний компонент, що має форму емоційного тону вражень, власне емоцій, 

почуттів, емоційних станів та настанов; конативний компонент – 

елементарний смисл, що інтеріоризує стандартні рухи, поведінкові та 

функціональні схеми; ідіо- та соціокомпонент, що виявляє себе як Я-

концепція,  соціальна настанова, соціальна категоризація та стереотипізація 

[120, c. 58, 65].  

У психіці людини нерозривно поєднані два начала – раціональне й 

емоційне, які складають єдине ціле. Існує кілька принципово різних форматів 

зберігання інформації в свідомості. В різний час на роль домінантних 

претендували образ, акт свідомості, стимул-реакція, рефлекс, фігура-фон, 

асоціація, настанова, схема, переживання тощо [142, с. 122]. На думку 

А. Ю. Агафонова, “смисл – єдина одиниця мислення, а світ для людини стає 

значимим завдяки тому, що людина здатна до його осмислення” [2, с. 89]. 

Свою позицію автор будує на положенні Л. С. Виготського: “Смисл – це 

сукупність усіх психологічних фактів, які виникають в нашій свідомості” [72, 

с. 87]. А. Ю. Агафонов вважає смисл недискретним, континуальним польовим 

утворенням з кількома різними зонами стабільності, серед яких значення 

посідає найбільш стабільну, уніфіковану і точну зону [Там само, с. 94].  
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Натомість в когнітивній психології утвердилася теорія подвійного 

кодування А. Пайвіо, згідно з якою інформація про світ зберігається завдяки 

двом незалежним системам: невербальній (образній) та вербальній. Ці системи 

функціонують різними способами, спеціалізуються на переробці різного типу 

інформації й оперують різними одиницями: логогенами – “схожими на слова 

сутностями, які містять візуальні й фонематичні ознаки” та імагенами – 

“ментальними сутностями, які кодують модально-специфічну інформацію про 

невербальний, перцептивний та сенсорно-моторний досвід” [448, c. 6]. 

Логогени, до яких відносять поняття та пропозиції, відзначаються 

амодальністю, тобто сприйняттям на рівні раціо. Якщо поняття відображають 

найістотніші ознаки об’єкта думки [600, c. 497], то пропозиції – це логічні 

структури, що містять основні (суб’єкт та предикат) і факультативні елементи 

(атрибути – час, місце, спосіб) [142, с. 158]. У свою чергу, імагени, до яких 

відносять образи, характеризуються модальністю, тобто сприйняттям на рівні 

сенсорики.  

Про різноструктурність ментальних репрезентацій пише багато 

дослідників, зокрема  І. Б. Штерн говорить, що концепту як ідеальному об’єкту 

можуть відповідати різні ментальні утворення [601, с. 192],  О. С. Кубрякова 

вважає, що частина концептуальної інформації має мовну “прив’язку”, тобто 

способи її мовного виразу, а частина цієї інформації представлена у психіці 

принципово іншим способом – ментальними репрезентаціями іншого типу – 

образами, картинками, схемами та ін. [588, с. 90], Ф. Джонсон-Леєрд вирізняє 

три основні типи ментальних репрезентацій: перцептивні образи, 

пропозиційні структури та ментальні моделі як аналоги стану справ та 

перебігу подій, які він наділяє принциповою відмінністю – вищим рівнем 

узагальнення [503]. А. П. Бабушкін вирізняє в ментальності концепту різні 

формати знання: конкретно-чуттєвий образ або уявлення (мисленнєві 

картинки), поняття (найбільш суттєві ознаки предмета або явища), прототип 

(уявлення про типового представника певної категорії), пропозиційну 

структуру (узагальнену логічну модель відношень, представлену в глибинній 
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граматиці), схему (мисленнєвий образ предмета або явища, що має 

просторово-контурний характер), фрейм (образ стереотипної ситуації), 

сценарій / скрипт (розгорнуту у часі послідовність подій), інсайт (раптове, 

одномоментне знання), гештальт (цілісний образ, найвищий рівень 

абстракції; недискретне, нерозчленоване знання) [19], напр.: ліс, місто, 

будинок, людина. Концепт, що існує у свідомості в сукупності різних асоціатів 

– картинок, фреймів, сценаріїв, містить в собі різні ментальні структури – від 

понять і пропозицій до широкого спектру образів, поєднує в собі і вербальні, і 

невербальні формати, отримав назву калейдоскопічного концепту (термін 

А. П. Бабушкіна). 

Таким чином, у своїй цілісності концепт виявляє себе як комплекс 

різнохарактерних ментальних ресурсів – понять, пропозицій, сенсибілій 

(образів відчуттів – слухових, зорових, тактильних, одоративних, смакових, 

кінетичних, моторних), перцептів (образів сприйняття форми, руху, 

віддаленості, глибини об’єктів), образів-картинок (гештальтів), образів-

символів (умовних знаків), стереотипів (штампів / кліше свідомості), 

прототипів (еталонно-ідеалізованих образів), архетипів (праобразів / 

первообразів), ідеалем (образів ідеальних сутностей), міфологем (інтуїтивно-

емоційних образів про сутність буття), “Я-схем” (образів власного “Я”), 

ментальних моделей – схем, фреймів (образів стереотипних ситуацій), 

скриптів / сценаріїв (образів перебігу подій, дій), які ілюструє схема 2.1.  
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Схема 2.1. Ментальна структура концепту. 

Віднесеність окремих ментальних утворень до певних груп вимагає, на 

наш погляд, додаткових уточнень. Так, образи-стереотипи та образи-прототипи 

зазначені серед образів колективного несвідомого з таких міркувань. 

Стереотипізація колективного досвіду знаходить втілення в системі образів, 

що лежать в основі людських уявлень про світ і своє місце в ньому і 

впливають на погляди, вчинки і поведінку людей. Стереотип – це певний 

первісний досвід, “вид дій”, “архаїчні залишки”, “успадковані уявлення”, 

“спосіб, за допомогою якого несвідоме діє на свідомість і взаємодіє з ним” 

[328, с. 51]. Таким є первісне уявлення, що його позначає лексема host, на базі 

якого сформувався стереотип “свій – чужий”. Первинне значення з часом 

поляризувалося, що призвело до виникнення етимологічних дублетів guest та 

host (явище зовнішньої енантіосемії) на позначення контрадикторних понять. 

Прототип, у свою чергу, – це прообраз, еталонно-ідеалізований образ, 

первісний зразок чого-небудь, притаманний певному етносу і  пов’язаний з 
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еволюцією просторово-образного мислення. Натуральні (перцептивні) 

прототипи формуються на основі сприйняття світу органами чуття людини, 

семантичні (соціальні) прототипи виникають у представників різних етносів 

на основі етноспецифічного світосприйняття, емоційності та соціального 

досвіду; вони, у свою чергу, є підґрунтям для етнічних та соціальних 

стереотипів. 

Образ-“Я” / “Я-схема” має рефлексивний характер, розглядається як 

уявлення людини про саму себе, що відрізняє її від інших ментальних 

репрезентацій як соціально зумовлену сутність. Цей образ має подвійну 

природу: з одного боку, він представлений уявленням про характерні 

особливості індивіда у свідомості тієї самої особи, з іншого, – носить 

“контурний” характер, окреслюючи в загальних рисах такі особливості 

особистості, як психо-емоційний склад, вольовий момент, чуттєвий та 

життєвий досвід, самоактуалізацію, фізичний, інтелектуальний та духовний 

потенціал [23, с. 65]   

Більшість субстанційних елементів / ментальних репрезентацій концепту 

існує в латентному вигляді або може бути відсутня, що дає підстави говорити 

про такі відмінні між собою концепти, як: абстрактні / концепти-ідеї / ейдоси, 

емотивні концепти, художні концепти та ін. В залежності від того, який 

фрагмент дійсності (абстрактна сутність, реальний чи ірреальний об’єкт) 

висвічує концепт, домінує та чи інша ментальна репрезентація у його 

структурі (образ, схема, поняття), що дозволяє поділяти їх на різні типи – 

концепти-поняття, концепти-гештальти, концепти-схеми, концепти-інсайти та 

ін. (див. [19].  

Виходячи з природи концептів, референтною сферою яких є бізнес-

дискурс, вони тяжіють до раціонально-логічного, об’єктивного представлення 

знань про оточуючий світ, хоча й не позбавлені емоційно-оцінних та образних 

компонентів. В основі бізнес-концепту лежить термінопоняття (конкретне, 

абстрактне, збірне, категоріальне), або зміст, який щонайповніше відображає 

об’єкти, відношення та реалії бізнесу та підприємницької діяльності. На базі 
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поняттєвого компоненту в процесі актуалізації бізнес-концепту в дискурсі 

формуються смислові центри / семантичні ядра, або  згустки смислів, які 

організовують когнітивний простір дискурсу. Образний компонент бізнес-

концепту формуює образи: перцептивні  / наочні (гештальти / картинки), 

символічні (антропосимволи), стереотипні (стереотипи, прототипи), 

авторизовані (Я-схеми), які передають образне бачення дійсності його 

суб’єктом. Схематичний компонент бізнес-концепту (фрейми, скрипти / 

сценарії) відображають його структуру більш формалізованими засобами.   

Оцінний складник бізнес-концепту присутній в оцінному стереотипі, 

структурі денотату (логічна / раціональна, інтелектуальна оцінка), оцінних 

конотаціях мовних одиниць номінативного поля концепту (моральна, етична, 

естетична, емоційна, перцептивна, прагматична, ідеологічна оцінка), оцінних 

атрибутах та предикатах вербалізаторів концепту.  

Якщо поняття та пропозиції мають притаманні їм вербальні номінації 

(слова, словосполучення, речення), то образні ментальні репрезентації 

концепту невербалізовані і піддаються лише опису та інтерпретації [127, 

с. 110]. Звідси актуальною для лінгвоконцептології постає проблема 

екстеріорізації концепту або його знакової форми, якою переймаються такі 

дослідники, як: Р. Джекендоф, М. В. Піменова та ін., З. Д. Попова та ін.,  [279; 

289; 379]. Якщо концепт – це “глобальний смисл”, а смисл (за 

Л. С. Виготським) не прив’язаний до певної знакової форми і завжди існує 

можливість вираження того самого смислу різним набором знаків [72, с. 87], 

то відповідно концепт може реалізовуватися в різних мовних формах. Як 

стверджує М. В. Піменова, концепт розсіяний в мовних знаках, що його 

об’єктивують; щоб відновити структуру концепту, потрібно дослідити увесь 

мовний корпус, у якому репрезентований концепт (лексичні одиниці, 

фразеологію, пареміологичний фонд), зокрема систему сталих порівнянь, що 

закарбували образи-еталони, притаманні певній мові [279, c. 9]. Цю думку 

поділяють й інші науковці: “втілення концепту – це уся сукупність мовних та 

немовних засобів, яка прямо або опосередковано ілюструє, уточнює і розвиває 
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його зміст” [127, c. 110]; концепт існує “в сукупності орфографічних 

репрезентацій, історії лексикографічної фіксації, етимології, лексико-

семантичної актуалізації (у повсякденному уживанні, в літературних працях, в 

науковій картині світу), дистрибутивних зв’язках, словотвірній 

продуктивності та творенні нових одиниць, зокрема дериватів” [500, с. 21]; 

фіксується в лексикографічних тлумаченнях імені (змістовий мінімум 

концепту), синонімічних зв’язках, образних переосмисленнях, асоціативних 

реакціях, сполучуваності, пареміології та неклішованих текстах й 

висловлюваннях [398, с. 70]. Як зауважує С. Л. Мішланова та ін., концепт 

складається з континууму значень, формується різноманітними і, що важливо, 

різнорідними визначеннями, уточнюється іменними, прийменниковими та 

дієслівними конструкціями, доповнюється дериватами і пов’язується з 

однотипною лексикою – аналогами, синонімами й антонімами [195]. 

М. В. Піменова та ін.  говорять про конкретні слова, вільні словосполучення зі 

словом-номінатором концепту, синоніми, антоніми, метафорику (метафори, 

метонімії, алегорії), словникові дефініції [279, c.118-120]. З. Д. Попова та ін. 

уводять спеціальний термін номінативне поле концепту на позначення мовних 

засобів, які його об’єктивують (вербалізують, репрезентують), й наводять їх 

перелік: прямі номінації концепту та його синоніми (системні, контекстуальні, 

оказіональні, індивідуально-авторські, описові), симіляри (близькі за 

семантикою слова, термін А. А. Залевської), антоніми, гіпоніми, вільні 

словосполучення, стійки сполуки слів, фразеологізми, що містять ім’я 

концепту; паремії (прислів’я, приказки, афоризми), метафоричні номінації, 

порівняння, асоціати, пропозиційні структури, дефініції, словникові статті з 

енциклопедій та довідників, сукупності текстів [289, c. 69-71]. 

Оскільки бізнес-концепт поєднує у собі два типи ментальності 

(професійну та наївно-побутову / буденну), йому притаманна логічно-оцінна 

категоризація професійного знання, хоча й не позбавлений впливу народної 

стереотипізації, метафоризації, правильних / хибних уявлень та асоціацій, 

характерних для наївно-мовної свідомості. Як дуальна сутність бізнес-концепт, 
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з одного боку, тяжіє до понять як відображення наукової та професійної сфер 

діяльності і зазвичай вербалізуються термінологічною та професійною 

лексикою, лексемами раціональної семантики типу мешканець, клієнт, прохач, 

позивач, відповідач, суддя” [289, c. 118], з іншого, зазнає процесів 

метафоризації та метонімізації, образного переосмислення в колективній 

свідомості бізнесменів-практиків. Звідси мовними номінаціями бізнес-

концепту крім термінів та терміносполук, що відображають його об’єктивацію 

в наукових працях, номенклатурної і фахової лексики, яка присутня в 

жанрових формах бізнес-дискурсу, є також ділові жаргонізми (часто у формі 

бізнес-метафор), образна лексика, перифрази, бізнес-ідіоми, бізнес-кліше, 

слогани, професійно марковані паремії, афоризми, парадоксальні вислови / 

мовні парадокси, бізнес-аксіоми та максими, представлені в бізнес-

публіцистиці й окремих жанрових формах, адресованих широкому загалу 

(backgrounder, business plan, business report, code of ethics, mission statement, 

letter to shareholders та ін.). Мовні засоби об’єктивації бізнес-концептів в 

англомовному дискурсі представлені в таблиці (див. Додаток А. Табл. А.1). 

Опис процедур аналізу концепту віднаходимо у працях В. Л. Іващенко, 

В. І. Карасика, О. Є. Кибрика, В. А. Маслової, М. В. Піменової, Н. Плотнікової, 

З. Д. Попової, Т. В. Радзієвської [120; 127; 186; 279; 284; 289; 305] та ін. 

Зокрема, В. А. Маслова застосовує шість етапів для з’ясування змістового 

обсягу концепту: визначення референтної ситуації, до якої належить даний 

концепт; віднаходження місця концепту в МКС та національній свідомості за 

допомогою тлумачень в енциклопедичних та лінгвістичних словниках; 

врахування особливостей етимології; залучення різноманітних контекстів, 

прислів’їв та приказок; порівняння отриманих даних з аналізом асоціативних 

зв’язків ключової лексеми; інтерпретація концепту в живописі, музиці, 

скульптурі тощо. Останній етап, на її думку, абсолютно необхідний у разі 

виявлення культурних концептів та укладання словника концептів російської 

культури [186, c. 58-59]. М. В. Піменова та ін. пропонують досліджувати 

концепт поетапно, виявляючи в ньому такі категоріальні ознаки: базові 
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(первинні), функціональні (проміжні), образні (вторинні) та ціннісно-оцінні, а 

також виокремлювати концептуальні структури, когнітивні моделі та мовні 

схеми концепту в одній або кількох мовах [ 279, c. 114-115]. Процедуру аналізу 

концепту авторки здійснюють у сім етапів: 1) аналіз внутрішньої форми слова, 

що репрезентує концепт; 2) виявлення образних способів концептуалізації як 

вторинного переосмислення лексеми (поєднання лексем, їх дериватів) – 

репрезентанта концепту, дослідження концептуальних метафор; 3) опис 

способів категоризації концепту в МКС, аналіз функціональних та ціннісно-

оцінних ознак; 4) аналіз лексичних значень імені концепту, його синонімів і 

антонімів; 5) виокремлення категоріальних ознак простору і часу у структурі 

концепту; 6) віднаходження символічних ознак концепту; 7) дослідження 

сценаріїв. Якщо аналіз концептів здійснюється на матеріалі різних мов, 

виявляються спільні та окремішні ознаки на усіх етапах вивчення 

концептуальної структури [279, c. 119-120].  

З. Д. Попова та ін. пропонують семантико-когнітивну процедуру 

дослідження концепту, що передбачає: побудову номінативного поля 

концепту; аналіз та опис його мовних засобів; виявлення когнітивних ознак та 

опис змісту концепту; верифікацію когнітивного опису у носіїв мови. 

Наступним етапом концептологічного аналізу автори вважають побудову 

моделі концепту – атрибуцію виокремлених когнітивних ознак образному, 

інформаційному компонентам та інтерпретаційному полю; репрезентацію 

змісту концепту у вигляді польової структури [ 289, c. 160-161]. 

В. Л. Іващенко розгортає процедуру аналізу концепту “кобзар” у 16 

етапів: визначити предметну сферу / галузь знання, в межах якої описується 

концепт; задати ім’я концепту – віднайти ключову термінологічну одиницю, 

схарактеризувати її в ономасіологічному та семасіологічному аспектах, 

з’ясувати її етимологію та словотвірний потенціал; провести асоціативний 

експеримент у середовищі фахівців; задати основні ментальні структури, що 

беруть участь в організації ментальності концепту: спеціальні уявлення або 

наукові поняття, образи-картинки, професійні стереотипи, прототипи, 
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архетипи, асоціативний комплекс сенсибілій, описати мовні одиниці, що їх 

репрезентують; врахувати рівень концептуалізації, онтологічний статус, зміст 

і обсяг поняття; дати вербальне визначення наукового поняття, порівняти його 

із загальномовною лексикографічною інтерпретацією; диференціювати родову 

та видові ознаки в мовних формах вираження; описати системні відношення, в 

які вступає наукове поняття з іншими уявленнями / поняттями; описати поділ 

наукового поняття на відповідні субконцепти; з’ясувати смисловий потенціал 

термінопоняття в спеціальних контекстах; за результатами проведеного 

асоціативного експерименту вказати на комплекс іконічних, звукових 

сенсибілій та сенсибілій-колоративів, а також мовні форми їх вираження, 

визначити професійні стереотипи, прототипи, архетипи; якщо об’єктом 

дослідження є істота, зазначити образи власного “Я” / “Я-схеми” та 

антропосимволи; для об’єктів-ситуацій задати модель фреймової / скриптової 

структури; змоделювати архітектоніку концепту; сформулювати когнітивну 

дефініцію наукового концепту [120, c. 145-146]. 

У нашому дослідженні застосовуємо метод опису-моделювання, що 

передбачає розроблення ментальної структури концепту, яка містить 

поняттєвий, образний та схематичний компоненти, що об’єктивуються у 

смислових центрах, образах-картинках / гештальтах, Я-схемах, образах-

прототипах, національних антропосимволах, оцінних, професійних та 

соціальних стереотипах і фреймах. Узагальнюючи існуючі погляди на 

структуру концепту [19; 42-43; 68; 120; 127; 144; 151; 186; 289-290; 587] і 

враховуючи той факт, що семантико-когнітивний напрям когнітивної 

лінгвістики досліджує концепт через значення мовних одиниць, що його 

номінують, для моделювання бізнес-концептів застосовуємо такий алгоритм: 

1) окреслюємо предметну галузь знання / діяльності / референтну сферу, 

в межах якої досліджуються концепти і яка визначає матеріал дослідження; 

2) віднаходимо ключові та похідні від них концепти, застосовуючи метод 

пошуку тематичних домінант (ключових слів згідно з А. Вежбицькою) у 

фахових наукових та лексикографічних джерелах з бізнесу, підприємництва, 
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маркетингу, менеджменту, фінансово-банківської справи та жанрових формах 

САБД. До уваги беремо такі фактори, як семантичний та словотвірний 

потенціал (словотвірна продуктивність у концепції Н. В. Слухай) та 

тематичність жанрових форм (текстотвірна продуктивність у концепції 

В. Л. Іващенко), а також комунікативна значущість та актуальність, 

рекурентність лексем в бізнес-дискурсі, семантична наповненість та 

дистрибутивна здатність (кількісний показник сполучуваності з іншими 

лексемами), теоретичне осмислення в наукових працях, образне 

переосмислення у професійному мовленні;  

3) за термінологічними словниками, словниками синонімів, словниками-

тезаурусами та бізнес-контекстами віднаходимо синонімічну спеціальну 

лексику, що прояснює зміст концепту; 

4) з’ясовуємо ім’я концепту серед можливих його вербалізаторів, 

порівнюємо їхнє семантичне наповнення, дериваційні та дистрибутивні 

можливості;  

5) проводимо діахронний аналіз лексеми-номінатора концепту з метою 

виокремлення концепта-етимона; 

6) застосовуємо семантичний аналіз імен-номінаторів концептів (по 

можливості компонентного аналізу) з метою з’ясування основних та 

периферійних спільних значень, що репрезентують логічні зв’язки між 

відповідними поняттями; 

7) для визначення поняттєвого обсягу концепту за допомогою методу 

словникових дефініцій слів-вербалізаторів концепту за тлумачними, 

енциклопедичними словниками та науковою літературою виокремлюємо 

характерні ознаки наукового поняття, окреслюємо його межі у формі 

визначень;  

8) у жанрових формах бізнес-дискурсу віднаходимо додаткові смисли 

імен-вербалізаторів концептів, з’ясовуємо їхній термінотвірний потенціал;  
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9) здійснюємо опис поділу науково-професійного поняття на відповідні 

субпоняття / субконцепти; з’ясовуємо логіко-смислові зв’язки досліджуваного 

поняття з іншими економічними поняттями; 

10) за допомогою аналізу лексичної сполучуваності слова, що вербалізує 

концепт, методу дистрибутивного аналізу вживання слова-вербалізатора у 

професійних контекстах та методу когнітивної інтерпретації виокремлюємо 

його смислові центри / семантичні ядра, віднаходимо їхні мовні репрезентанти 

у бізнес-дискурсі; 

11) віднаходимо мовні форми вираження образів-картинок / гештальтів, “Я-

схем”, національних антропосимволів, образів-прототипів, образів-

стереотипів, присутніх в структурі тих чи інших бізнес-концептів;  

12) здійснюємо лінгвістичний опис моделей – фреймової структури бізнес-

концептів. 

Висновки до другого розділу 

 

Враховуючи різні способи моделювання дискурсу та напрацьовані 

теоретико-методологічні підходи, пропонуємо власну когнітивно-дискурсивну 

методику, яка поєднує комунікативно-прагматичний, лінгвоконцептуальний та 

когнітивний підходи для опису-моделювання англомовного бізнес-дискурсу 

як процесуально-мовного та лінгвокогнітивного утворення. Комунікативно-

прагматичне моделювання бізнес-дискурсу передбачає два рівні: 

дискурсивний – у функціональних різновидах та жанровий – у жанрових 

формах, які співвідносяться між собою як “ціле – частина” або “загальне – 

окремішне” і посідають стратегічний та тактичний рівні.  

Функціональні різновиди бізнес-дискурсу містять такі параметри моделі: 

“соціальна місія”, “комунікативна мета”, “стратегія”, “система цінностей”, 

“ключові концепти”, “рольовий сценарій”, “регістр / тональність”. 

Жанровий рівень реалізує стратегічні “замисли” дискурсивного рівня в 

конкретній комунікативній меті, орієнтації на певного адресата, 
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аргументативному інструментарії (тактиках і прийомах), композиції, змісті, 

особливих мовних стилістичних та графічних засобах (тактичний рівень), що 

уможливлює моделювати жанрові форми, притаманні певним функціональних 

різновидів бізнес-дискурсу. 

Під бізнес-концептом розуміємо одиницю когніції, в основі якої є 

ціннісно-раціональне (логічна оцінка) пізнання дійсності, а також образні та 

емотивно-оцінні компоненти, що відображають образне бачення та емоційне 

сприйняття об’єкта пізнання його суб’єктом у професійній галузі діяльності. 

Мовними репрезентантами бізнес-концепту в дискурсі крім економічних 

термінів, що відображають його об’єктивацію в наукових працях, вважаємо 

також професійну та номенклатурну лексику, ділові жаргонізми, торгові марки 

/ бренди, перифрази, рекламні гасла / слогани, бізнес-кліше, професійно 

марковані паремії, афористичні вислови, бізнес-максими, якими оперують 

бізнесмени у своїй практичній діяльності.  

Концепт розглядаємо як ментально-мовну структуру, зорганізовану на 

основі поняттєвого ядра, яке складають словникові значення та наукові 

дефініції слова-вербалізатора концепту, синоніми, які прояснюють його зміст, 

словосполучення зі словом-вербалізатором, міні-контексти (фразеологічні та 

пропозиційні структури), у яких формуються додаткові смисли концепту. На 

основі поняттєвого ядра віднаходимо смислові центри (семантичні ядра) 

концепту в дискурсі. В архітектоніці концепту виокремлюємо також 

вербалізовані описи образів-гештальтів, “Я-схем”, антропосимволів, 

стереотипів, прототипів, сценаріїв, характерних для певного концепту. Базові 

поняття, що лежать в основі концепту, моделюємо у статичному фреймі, який  

відображає те саме знання, тільки у більш формалізованому вигляді. 

Здійснюючи моделювання лінгвоконцептосфери АБД, виходимо з 

положення про те, що кожна концептосфера – це сукупність системно 

організованих концептів, на базі яких організовується дискурс. Концепти в 

межах ЛК структуровані ієрархічно (вертикально) і пов’язані між собою 

семантичними, логіко-поняттєвими, смисловими, асоціативними та 
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формально-структурними зв’язками (горизонтальні відношення). Ієрархію 

концептів утворюють макроконцепт, базові, пресубординаційні та 

субординаційні концепти; горизонтальні відношення між концептами одного 

рівня вирізняються у семантичних значеннях слів-вербалізаторів: логіко-

поняттєвих зв’язках між еквіполентними поняттями, що існують у структурі 

концептів; смислових зв’язках між номінаторами концептів у дискурсі; 

асоціативних зв’язках, що виникають в колективній професійній свідомості у 

формі прототипів, стереотипів та антропосимволів; формально-структурних 

зв’язках, що структурують концепти у певні схеми, фрейми та сценарії. 

Ментально-мовну модель англомовного бізнес дискурсу уявляємо як 

когнітивний конструкт, спільний для усіх індивідів, залучених до мовної 

комунікації в межах професійної групи у певний часовий період. Побудову 

ментально-мовної моделі здійснюємо у шість етапів, послуговуючись 

алгоритмом, викладеним вище. 

Основні положення розділу висвітлені в авторських публікаціях [215;  

221-222; 224; 226; 532]. Наступний розділ присвячено розробленню 

архітектоніки макроконцепту “business” та інтегрованих у нього концептів 

“enterprise”, “work”, “company”, дослідженню їхніх поняттєвих, образних, 

фреймових компонентів та мовних засобів репрезентації у бізнес-дискурсі. 
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РОЗДІЛ 3 

КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

АНГЛОМОВНОГО БІЗНЕС-ДИСКУРСУ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ 

 

Згідно з сучасними лінгвістичними підходами, будь-які мовні утворення 

прийнято розглядати синергетично – в комплексі багатьох їхніх 

конституюючих чинників, що знаходять відображення в мові, мовленні, 

дискурсі, стереотипах спілкування, мовному етикеті та мовній картині світу її 

носіїв. І хоча бізнес-дискурс неодноразова потрапляв у фокус уваги 

дослідників, проте, існують об’єктивні труднощі щодо його наукового 

осмислення, обумовлені невизначеністю функціональної сфери оперування 

бізнесу, нетермінологізованістю поняття “business” та складністю його 

концептуалізації. 

Період виникнення та функціонування сучасного англомовного бізнес-

дискурсу, які окреслюємо періодом кінець ХХ – початок ХХІ ст., 

характеризується переходом до вільної ринкової економіки та розквітом 

бізнесу і підприємництва у таких високо розвинених країнах, як Велика 

Британія та США. Економічні процеси, що відбувалися на рубежі 70-х рр. 

ХХ ст., супроводжувалися зрушеннями громадської думки та полемікою про 

майбутній розвиток кожної з країн, з одного боку, та масовим створенням 

малих, середніх і особливо великих бізнесових структур, з іншого, для 

управління якими необхідний постійний обмін значною кількістю професійної 

інформації. Це послужило поштовхом до виникнення значного масиву бізнес-

дискурсу. Масове виробництво товарів і послуг (кінець ХІХ ст.), поява 

наукового менеджменту та маркетингу (початок ХХ ст.), “термінологічний 

вибух” ділової лексики (середина ХХ ст.) кардинально змінили характер 

англомовного бізнес-дискурсу та його проблемне поле, поповнивши його 

новими поняттями і термінами. 
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3.1. Кореляція понять: “діловий дискурс ”,  “економічний дискурс ” 

       та “бізнес-дискурс” 

 

Актуальним для сучасного дискурсознавства є питання визначення 

понять “діловий дискурс”, “економічний дискурс” та “бізнес-дискурс”, а 

також з’ясування їхніх спільних і диференційних ознак, точок перетину та 

функціональних виявів.  

У сучасному мовознавстві типи дискурсів прийнято диференціювати за 

функціональним призначенням, напр.: адміністративний, військовий, 

релігійний, правничий, економічний, політичний, науковий, освітянський, 

дипломатичний, побутовий, кримінальний та ін., які формуються членами 

певної соціальної (або професійної) спільноти, що накладає обмеження на 

їхню мову, а та, у свою чергу, формує світобачення та менталітет, стиль та 

спосіб спілкування її членів [174,  с. 17]. Як бачимо, функціональні дискурси 

кількісно переважають функціональні стилі. Очевидно, кожен функціональний 

стиль, як певний спосіб або манера спілкування, притаманний (повністю або 

частково) одразу кільком сферам суспільної діяльності. Елементи офіційно-

ділового стилю відслідковуються в адміністративно-управлінській, 

законодавчо-правничій, виробничій, дипломатичній, науковій, освітянській та 

ін. сферах – там, де існують офіційні стосунки між комунікантами й ведеться 

справочинство. На цій підставі можна говорити про діловий дискурс як 

міжфункціональне утворення, притаманне інституційним сферам. Цю думку 

підтверджують: дисертаційне дослідження Т. В. Анисимової Типология 

жанров деловой речи [12], яка розглядає ділове спілкування як інституційне 

мовлення у трьох функціональних сферах: бізнесовій, адміністративній, 

політичній, та монографічне дослідження Г. Г. Буркитбаєвої Деловой дискурс: 

онтология и жанры [55], у якому авторка поділяє діловий дискурс на бізнес-

дискурс, адміністративний та бюрократичний дискурси. 

Принагідно зауважити, що англійському терміну business в атрибутивній 

функції відповідає український прикметник діловий, що призводить до 
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синонімізації термінів та ототожнення близьких за змістом понять. 

Проаналізовані наукові праці, присвячені спілкуванню в бізнесі, засвідчили 

паралельне вживання термінів діловий дискурс та бізнес-дискурс на позначення 

того самого референта, що можна пояснити різними способами перекладу 

лексеми business на українську та російську мови: у формі прикметника 

діловий / деловой (синонімічна заміна) та іменника бізнес / бизнес 

(транскодування). Напр., Структурно-семантичні та прагматичні 

характеристики ділового діалогічного дискурсу [384], Особливості ділового 

дискурсу як різновиду лінгвістичної комунікації [318], Тематичний аспект 

англомовного ділового дискурсу [372; 418 ] Когнитивные аспекты 

репрезентации отношений условия в англоязычном деловом дискурсе [85], К 

вопросу о деловом дискурсе в отечественных и зарубежных лингвистических 

исследованиях [383], Многоуровневый анализ англоязычного сетевого бизнес-

дискурса [89], Бизнес-дискурс как объект исследования в западной и 

отечественной науке [20], Бизнес-дискурс как самостоятельный тип дискурса 

[346], а також паралельне вживання цих термінів в одній публікації: Деловой 

дискурс как тип институционного дискурса і далі: Как тип институционного 

дискурса, бизнес-дискурс, функционирующий в современных англоязычных 

культурах, представляет собой совокупность текстов [335, с. 12-13]. 

Уточнення також вимагає співвідношення понять “економічний дискурс” 

та “бізнес-дискурс”. Напр., А. А. Шереметьєва виділяє в економічному 

дискурсі кілька різновидів в залежності від сектора економіки: фінанси і 

кредит (фінансовий дискурс), бухоблік і аудит (бухгалтерський дискурс), 

податкова справа і страхування (податковий дискурс), підприємництво і 

торгівля (діловий дискурс) [400]. Т. П. Савчук також вважає бізнес-дискурс 

різновидом макроекономічного дискурсу, а до мовленнєвих практик 

останнього відносить парламентські слухання з економічних питань, 

обговорення економічних законопроектів і постанов, економічні передвиборні 

програми депутатів, опитування громадської думки та референдуми [321]. 

С. М. Рибачок говорить про економічний дискурс як суспільне явище, 
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рушійної силою якого є економічний інтерес, відношення членів суспільства 

вибудовуються у парадигмі “попит-пропозиція”, гроші раціоналізують 

прийняття рішень, а основними цілями економіки є забезпечення 

життєдіяльності [соціуму], справедливий розподіл, збагачення, соціальна 

зайнятість, забезпечення зростаючих потреб, соціалізація, масове 

співробітництво, раціональне використання та збереження ресурсів [309, 

с. 315]. У такому розумінні економічний та бізнес-дискурс співвідносяться як 

родо-видові поняття, що перебувають у відношенні підпорядкування. 

Розмежування понять “економічний дискурс” та “бізнес-дискурс” 

здійснюємо за такими параметрами: предметна сфера оперування, учасники, 

тематика, типові жанрові форми, характерні концепти. Зрозуміло, що обидва 

дискурси належать до однієї предметної сфери – економіка, проте, 

економічний дискурс є суспільно-комунікативною практикою усього соціуму і 

обслуговує загальносуспільні економічні інтереси. У свою чергу, бізнес-

дискурс є комунікативною практикою професійної спільноти і йому 

притаманні категорії мікроекономічного порядку і концепти, що сформувалися 

у сфері бізнесу і підприємництва. Тому економічний дискурс оперує такими 

макроекономічними категоріями, як: “economic system” (економічна система), 

“GNP” (ВВП), “social property” (суспільна власність), “market mechanism / 

supply and demand” (ринковий механізм / попит і пропонування), “national 

currency” (національна валюта), “inflation” (інфляція), “deflation” (дефляція), 

“economic crisis” (економічна криза), “default” (дефолт)  тощо. У свою чергу, 

бізнес-дискурсу притаманні категорії мікроекономічного порядку – 

“management of organization” (управління організацією), “marketing” 

(маркетинг / збут), “product / goods” (товар), “market” (ринок), “profit” 

(прибуток). Хоча, безперечно, на нього впливають макроекономічні процеси, 

пов’язані з дією ринкового механізму, економічними кризами та інфляцією.  

Учасниками економічного дискурсу є його агенти та реципієнти. До 

першої групи належать: економісти (economists), експерти з економічних 

питань (economic experts), державні управлінці (state managers), податківці та 
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аудитори (tax collectors, auditors), науковці-економісти (economists-theorists); до 

другої – власники та управлінці підприємств (owners and managers of entities), 

працюючі суб’єкти суспільства (working social subjects). У свою чергу, 

агентами бізнес-дискурсу є бізнесмени-підприємці (businessmen-entrepreneurs), 

акціонери (shareholders), партнери (partners), інвестори (investors), наймані 

менеджери та працівники (hired managers and employees), бізнес-аналітики 

(business-analysts), бізнес-консультанти (business-consultants), теоретики 

бізнесy (business-theorists, business gurus), фахівці з навчання персоналу 

(business trainers); реципієнтами – клієнти / покупці / споживачі товарів і 

послуг (clients / customers / buyers / consumers / final / end-users), державні і 

громадські організації, які виконують роль споживача інформації, 

пропонованої бізнес-структурами. 

Тематика економічного дискурсу охоплює макропоказники економіки, 

курси валют, інфляційні процеси, держбюджет, тарифно-податкову політику, 

кредитну політику нацбанку. Тематика спілкування в бізнесі переважно 

стосується купівлі-продажу товару / послуги, торговельно-посередницьких 

операцій, біржових торгів, тендерів, аукціонів, бізнес-пропозицій, 

маркетингових стратегій, дистрибуції, логістики, оптимізації виробництва, 

прибутковості / збитковості  підприємства, розподілу прибутків, управління 

персоналом, обслуговування клієнтів, диверсифікації продукції, рекламування 

товару, ціноутворення, заборгованості, страхування ризиків.  

До типових жанрових форм економічного дискурсу належать: державний 

план економічного розвитку країни, держбюджет, економічна програма, 

економічний звіт, постанови та регулятивні документи уряду з економічної 

діяльності, податкова декларація, економічний прогноз, аналітичний огляд. 

Серед основних жанрових форм бізнес-дискурсу вирізняємо: бізнес-план, 

щорічний звіт, контракт, діловий лист, інструкцію, наказ, службову записку, 

програму для персоналу, етичний кодекс, прайс-лист, проспект, каталог 

(письмові); щорічні збори акціонерів, презентацію, співбесіду, ділові 

переговори, нараду, бізнес-конференцію, ділову розмову (усні).  
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Типовими концептами для економічного дискурсу, згідно з 

М. Ю. Антоновою та Н. А. Олійник, є “economic crisis” [14; 254], згідно з 

Т. А. Перелигіною –“financial crisis” [270], згідно з Г. П. Баран – “recession” 

[22], згідно з М. Ю. Антоновою – “risk” [14], згідно з О. В. Тарасовою – 

“competition”, “production”, “capital”, “goods”, “cost”, “enterprise”, “market 

economy”, “ownership”, “profit”, “money”, “added value”, “transaction”, 

“accountability”, “seller”, “buyer” [352].  

Натомість до концептів, притаманних діловому / бізнес-дискурсу, 

відносять: “business” (І. Р. Сапрун, Н. М. Старцева, О.В. Ширяєва) [324; 339-

340; 404], “businessman” (М.С. Ілюхіна, І. Р. Сапрун, Н. М. Старцева) [118; 324; 

341], “company” (Ю. В. Шипіцина) [402], “money” (Н. Є. Агаркова, О. В. 

Голубєва,  Ю.Ю. Дьоміна ,  І. А. Майоренко, О. В. Палеєва, М. В. Слободян, 

О.В. Ширяєва) [1; 77; 97; 178; 264;  332], “management” (Ю.А.Дригіна, 

О. Ю. Качмар, О. О. Клименко) [102; 132-133; 138],  “trade” (А.Г.Осипова, 

Ю. Н. Петеліна) [259; 272], “work” (Л. Л. Банкова, В. І. Карасик, 

Т. А. Островська, К. С. Попова, І. Р. Сапрун) [21; 127; 261;  290; 324].                   

Як засвідчують зазначені праці, більшість дослідників вважає  концепти, 

що відповідають макроекономічним категоріям (“economic crisis”, “recession”, 

“added value”, “capital”, “market economy”) концептами економічного дискурсу; 

концепти “business”, “enterprise”, “company”, “management”, що сформувалися 

у сфері мікроекономіки (бізнесу та підприємництва) концептами бізнес-

дискурсу; концепти “production”, “ownership”, “money” / “profit”, “goods”, 

“trade” однаково притаманні обом галузям економіки і різновидам дискурсу; у 

свою чергу, концепти “risk” “competition”, “work” характерні і для 

економічних, і для інших типів дискурсів, напр., побутового. 

Отже, бізнес-дискурс є мовленнєвою практикою, яку здійснюють 

бізнесмени-професіонали в межах та поза межами бізнес-організацій з метою 

оптимізації економічної діяльності, створення позитивного іміджу, 

гармонізації стосунків з суспільством, отримання преференцій та 

максимізації прибутків. За визначенням Ф. Баргіели-Ч’яппіні та ін., “бізнес-



129 

 

дискурс – це усне та письмове спілкування індивідів, чиї професійні інтереси 

лежать у площині бізнесу…” [433]. 

Вибір терміна бізнес-дискурс в назві та тексті дисертації обумовлений 

такими міркуваннями: по-перше, він щонайповніше відображає реферетну 

галузь “бізнес”; по-друге, є більш конкретним та семантично однозначним у 

порівнянні з терміном діловий, який релевантний для будь-якої предметної 

сфери, у межах якої комуніканти здійснюють професійну діяльність й 

підтримують офіційні стосунки. 

Спираючись на думку авторів колективної монографії Сучасний 

науковий дискурс: Оновлення методологічної культури, бізнес-дискурс 

визначаємо як мовленнєву практику професійного співтовариства в особі 

бізнесменів-практиків та теоретиків бізнесу, що розглядається у сукупності 

її мовних та позамовних – прагматичних, соціокультурних, когнітивних, 

психологічних, ситуативно-пресупозиційних та інших вимірів; особливу форму 

соціальної взаємодії, спрямовану на отримання економічної вигоди (прибутку) 

та забезпечення нормального співробітництва зацікавлених у цьому сторін. 

Здійснюючи цю практику, професійне співтовариство, яке складають 

бізнесмени-практики, менеджери, наймані працівники, професіонали та 

теоретики бізнесу, створює й удосконалює свій тезаурус (запас термінів і 

понять), за допомогою якого його члени виражають власне бачення своєї 

діяльності, її проблематику, соціокультурний зміст і призначення, 

напрацьовують етику професійної поведінки та спілкування.  

Відтак бізнес-дискурс належить до інституційного типу дискурсу, 

обумовленого соціальним інститутом мікроекономіки. Соціальний інститут у 

лінгвістичному тлумаченні – це “історично сформовані стабільні форми 

взаємовідносин людей, організації їх колективної діяльності у найважливіших 

галузях суспільного життя” [410]. Згідно з фаховими джерелами, ділові 

(бізнесові) стосунки поширюються на більшість галузей суспільства, за 

винятком державного управління, політики, національної безпеки, армії, 

поліції та релігії. Як справедливо зауважує Дж. Сорос, “вторгнення ринкової 



130 

 

ідеології в галузі, віддалені від комерції та економіки, руйнує й деморалізує 

суспільство” [Цит. за: 600 с. 30]. Відповідно зрощення політики з бізнесом 

призводить до корупції, ідеології (релігія розуміється як частина ідеології) з 

бізнесом – до нівелювання духовних цінностей та руйнації суспільства. 

Дослідження бізнес-дискурсу нерозривно пов’язане з таким поняттям, як 

“бізнес”. Бізнес – це економічна діяльність, притаманна усім суспільним 

формаціям і тісно пов’язана з виробництвом та реалізацією матеріальних 

цінностей. Як зауважує Т. А. Ширяєва, “бізнес – це багатокомпонентне 

середовище, що передбачає виробництво товарів, фінансування цих товарів, 

управління виробництвом, торгівлю, страхування тощо” [110, с. 19]. З 

розвитком суспільства масового виробництва домінантну роль в бізнесовій 

діяльності посідає комерція, яка передбачає продаж товарів і послуг, 

дистрибуцію (транспортування та логістика), гарантійне обслуговування, 

маркетинг (дослідження ринку та рекламно-пропагандиська кампанія), 

бухоблік та аудит. В економічних дослідженнях поняття “бізнес” тлумачать 

аналогічним чином: “Бізнес, переслідуючи головну мету – отримання 

прибутку і розвиток власної справи, є ініціативною економічною діяльністю, 

яка реалізується власними або запозиченими засобами на свій ризик і під 

власну відповідальність” [593].  

Необхідно зауважити, що значний сегмент бізнесової діяльності 

припадає на комунікацію, як професійну – між керівництвом та 

співробітниками, партнерами та фахівцями (B2B / business-to-business), так і 

непрофесійну – між представниками бізнесу та клієнтами, акціонерами, 

громадськістю (B2C / business-to-customer), що накладає певні обмеження на 

стиль, регістр, тональність – від надто етикетизованого мовлення, як у випадку 

з bankerspeak та ділового листа, до вульгаризованого, як у випадку  з діловим 

жаргоном (business jargon), та евфімізованого, як у випадку з менеджерською 

“новомовою” (managerspeak).    

Не менш важливі сфери поширення бізнес-дискурсу – професійна, 

академічна та мас-медійна. Професійна сфера є головним середовищем 
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виникнення та оперування бізнес-дискурсу, який обслуговує професійні 

інтереси бізнес-спільноти, а спілкування відбувається завдяки фаховим 

знанням, отриманим у процесі професійної діяльності або спеціальної 

підготовки комунікантів. В академічній сфері бізнес знаходить своє 

теоретичне осмислення, отримує консалтингові та аналітичні послуги, наукову 

експертизу практичної діяльності, навчання та підготовку фахівців для бізнес-

середовища. Мас-медійна сфера служить посередником між бізнесом і 

суспільством, завдяки якій бізнес має доступ до широкої громадськості з 

метою формування лояльного середовища, трансляції ідей та створення 

громадської думки на свою користь.   

Як зауважує Н. Г. Наумова, ділова комунікація – процес динамічний, як і 

сама економіка, а напружений темп сучасного життя залишає обмаль часу на 

довгі роздуми, надмірні пояснення та зайві слова, тому висловлювання 

підприємців вирізняються стислістю, простотою, лаконічністю, точністю 

викладу [249]. Проведене дослідження дозволило виокремити низку ознак, 

характерних для англомовного бізнес-дискурсу: інформативність 

(пропозиційна повнозначність, структурованість та композиційна 

узгодженість), прагматичність та вмотивованість (обумовленість певними 

причинами та спрямування на досягнення прагматичної мети), нормативність 

та регламентованість (відповідність правилам та нормам викладу 

повідомлення), ясність (прозорість викладу, відсутність двозначних слів та 

виразів), точність (наведення цифрових даних, конкретних дат та сум), 

лаконічність (стислість викладу, відсутність зайвих або недоречних 

відомостей), етикетність (вживання формул ввічливості, етикетних звертань, 

бізнес-кліше), до певної міри закритість (термінологічна лексика та діловий 

жаргон) та ритуалізованість (проведення певних заходів та дотримання 

процедур ведення бізнесу).  

Отже, ділове спілкування – це суспільно обумовлена мовна взаємодія у 

сфері суспільно-правових та економічних відносин (адміністративних, 

законодавчо-правничих, виробничих, комерційних, дипломатичних), що має 
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прагматичний характер й спрямована на вирішення конкретних завдань. 

Паралельне вживання термінів діловий дискурс та бізнес-дискурс на 

позначення того самого референта в мовознавчих студіях свідчить про підміну 

близьких у семантичному плані термінів й ототожнення понять, які вони 

позначають. Якщо діловий дискурс є міжфункціональним мовним утворенням, 

притаманним різним сферам спілкування, опосередкованим офіційними 

стосунками, то бізнес-дискурс позначає мовленнєву практику професійного 

співтовариства в процесі виробництва, комерційної діяльності, торгівлі, 

керівництва персоналом в межах та поза межами бізнес-організації й 

обслуговує економічні відносини, що розвиваються на базі приватної власності 

та вільного підприємництва. Економічний та бізнес-дискурс належать до однієї 

предметної сфери – “економіка” і співвідносяться між собою як родо-видові 

поняття. Економічний дискурс є суспільно-комунікативною практикою, яка 

обслуговує загальносуспільні економічні інтереси й оперує 

макроекономічними категоріями та економічними концептами. У свою чергу, 

бізнес-дискурс є суспільно-комунікативною практикою, яка обслуговує 

професійні економічні інтереси й оперує мікроекономічними категоріями і 

концептами, що сформувалися у сфері підприємництва і бізнесу. 

Розмежування понять “економічний дискурс” та “бізнес-дискурс” відбувається 

за сферами оперування, учасниками, тематикою, типовими жанровими 

формами та характерними концептами. І хоча бізнес-дискурс покриває лише 

один з сегментів предметної галузі економіки, на нього впливають 

макроекономічні процеси, пов’язані з дією ринкового механізму, економічними 

кризами та інфляцією. Зонами їх перетину є міжгалузеві економічні концепти, 

однаково притаманні обом різновидам дискурсів.  

 

3.2. Функціональні різновиди бізнес-дискурсу в Інтернет-просторі 

 

За сферою функціонування бізнес-дискурс бере початок з матеріальної, 

виробничої (в широкому розумінні) діяльності. Його основу складає 
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професійне спілкування, яке виникає в процесі щоденної діяльності 

бізнесменів-практиків. У ньому виокремлюється особлива етико-нормативна 

форма спілкування, регламентована нормами корпоративної поведінки, яка 

отримала назву корпоративний дискурс (company speak, corporate 

communication). Як зауважує Ф. Баргіела-Ч’яппіні, “бізнес-дискурс – це 

спілкування людей, які працюють в бізнесі. До нього можна також віднести 

корпоративний вимір” [433, с. 2]. Неофіційне спілкування в бізнесі 

репрезентує діловий жаргон (business jargon) та менеджерська “новомова” 

(bizspeak, bizbuzzspeak, managerspeak), які виявляють себе в окремих, 

обмежених певними умовами комунікативних ситуаціях. 

Поява та інтенсивний розвиток Інтернету внесли суттєві зміни в 

характер бізнес-комунікації, яка набула більшої інтерактивності, 

гіпертекстовості та індивідуальної взаємодії. Інтернет – це одночасно і нове 

середовище спілкування, і ринок з мільйонами потенційних клієнтів з 

достатньо високим рівнем інтелекту та доходу. Завдяки таким властивостям, як 

інтерактивність, багатофункціональність, інформаційна насиченість, широкий 

діапазон комунікативної взаємодії, активна позиція споживача, гіпертекстові 

технології, Інтернет-простір став благодатним середовищем не тільки для 

ділового спілкування, а й для ведення віртуального бізнесу.  

Як зауважує О. В. Куликова, поділ бізнес-комунікації на внутрішню (в 

межах організації) та зовнішню (спрямовану на реципієнтів, що не належать 

до даної організації) свідчить про багатогранність її зв’язків [158, с. 113]. 

Зовнішня комунікація компанії орієнтована на партнерів, клієнтів, інвесторів, 

конкурентів, потенційних співробітників. Інтернет-середовище компанії, 

представлене на її сайті, який є “інформаційним кластером”, ефективним 

засобом збільшення прибутковості компанії й виконує такі стратегічні 

завдання: заявляє про присутність компанії на ринку, свідчить про переваги 

товару / послуги, приваблює потенційних інвесторів, партнерів, франчайзерів 

та співробітників, формує позитивний імідж, підвищує репутацію, впливає на 

суспільну думку. До дискурсивно-прагматичних стратегій бізнес-сайту 
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належать: гіпертекстовість та полікодування інформації, зручність у 

користуванні, навігація, орієнтованість на цільового споживача, врахування 

менталітету та національно-культурних особливостей користувачів. 

Гіпертекстовість визначається як нелінійна форма організації матеріалу, 

розбитого на фрагменти. Перехід від одного фрагмента до іншого відбувається 

за допомогою посилань у тексті, що дозволяє користувачу самостійно 

здійснювати пошук потрібної йому інформації, спираючись на власні знання, 

досвід та компетентність. Такий пошук отримав назву навігації в мережі 

Інтернет та на сайтах компаній. Навігація – це система вікон або посилань у 

тексті, за допомогою яких читач може мандрувати по сторінках сайту, 

переходячи від одного повідомлення до іншого, що створює ілюзію 

об’ємності, а не лінійності тексту. Полікодовість полягає в можливості 

представити інформацію в будь-якому форматі – звичайний текст, схематичне 

зображення, малюнок, фото, аудіозапис, відеофрагмент, анімація тощо. 

Зручність у користуванні (usability) – це кількість часу та інтелектуальних 

зусиль, необхідних для пошуку інформації та здійснення замовлення (у 

випадку Інтернет-покупки). Орієнтованість на цільового користувача 

визначає адресатність корпоративного сайту відповідно до категорії цільової 

аудиторії: споживачі товарів / послуг, інвестори, франчайзари, майбутні 

співробітники та ін. Врахування менталітету та національно-культурних 

особливостей користувачів сайту визначається орієнтацією на певні цільові 

ринки, що обумовлює мовні та соціальні особливості комунікативного 

продукту компанії. 

За сферами оперування бізнес-дискурс, представлений в Інтернет-

просторі, диференціюється на комерційний дискурс, дискурс маркетингу, 

дискурс менеджменту та організаційний / корпоративний дискурс з 

притаманними їм жанрами. Жанри, якими послуговуються комуніканти в 

процесі економічної діяльності, мають певне функціональне призначення, яке 

дозволяє типологізувати їх на звітні, регулятивно-директивні, інформаційно-

рекламні та релятивістські. Звітні жанри орієнтовані на підведення підсумків 
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бізнесової діяльності та фінансового стану організації за певний період часу, 

надання оцінки роботі компанії та її працівників (AGM, annual report, SWOT-

analysis). В Інтернет-середовищі вони виконують також функції інформування 

та пояснення причин і наслідків, обґрунтування прийнятих рішень та 

можливих мабутніх дій. Жанри регулятивно-директивного характеру 

спрямовані на окреслення перспектив розвитку бізнесу, визначення мети та 

засобів бізнесової активності, розроблення ринкових стратегій та схем 

стимулювання співробітників (business plan, statutory rights, programme for 

personnel). Їхня основна мета – унормовувати, організовувати та регулювати  

ділові стосунки бізнес-спільноти для досягнення стратегічних цілей. Вони 

безпосередньо пов’язані з управлінням організацією, прийняттям рішень, 

моніторингом їх виконання. Інформаційно-рекламні жанри призначені для 

надання відомостей про роботу бізнес-організації, проведення організаційних 

заходів, прийняття важливих рішень в житті компанії, визначення кадрової 

політики, повідомлення про випуск продукції та її переваги, приваблення 

потенційних партнерів та покупців (backgrounder, business presentation, Internet 

shop, job announcement, job description, press-release, sales letter). 

Релятивістські жанри спрямовані на налагодження дружніх стосунків з 

потенційними покупцями, партнерами, інвесторами, громадськістю і мають на 

меті представити компанію у вигідному для неї світлі. Для цього 

послуговуються офіційними заявами (mission / position statement, shared vision), 

деклараціями про місію компанії (credo), етичними кодексами (code of ethics, 

corporate values). При цьому жанрові форми є не тільки вербальним засобом 

трансляції інформації, а й комунікативними подіями, що здійснюють 

цілеспрямований вплив на адресата. Можна стверджувати, що кожна жанрова 

форма є комунікативною практикою, яка реалізує більш масштабну суспільну 

практику засобами бізнес-дискурсу. 

3.2.1. Функціональний різновид commercial discourse. Комерційна 

складова є однією з найважливіших для бізнесу, тим базисом, на якому власне 

він і будується і яка визначає левову частку ділового спілкування. Бізнес як 
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комерційна організація, орієнтована, у першу чергу, на отримання прибутку за 

рахунок впливу на своїх партнерів, інвесторів та клієнтів, для переконання 

яких послуговується широким арсеналом мовних та позамовних засобів, 

організованих в усні: bargaining, negotiations, auction, tender та письмові 

жанрові форми: commercial correspondence, contract, sales letter, commercial 

advertisement. 

Сфера торгівлі – це те середовище, в якому зароджується і функціонує 

комерційний дискурс, який визначаємо як дискурс комерційних угод та товаро-

грошового обміну. В Інтернет-просторі торгівля набуває форми електронної 

комерції, інтерактивного маркетингу та роздрібного продажу на веб-сайтах. 

Свою місією комерційний дискурс вбачає в долученні реципієнта до 

універсального блага “матеріальна цінність” у формі товару / послуги і, на 

думку продуцентів дискурсу, поліпшує життя людей. Комунікативна мета 

комерційного дискурсу полягає у свідомому впливі на поведінку покупця при 

виборі товару, переконанні у перевагах, ціновій привабливості, надійності та 

вигідності покупки. Звідси найуживаніша комунікативна стратегія 

комерційного дискурсу – персуазивна з притаманними їй тактиками 

переконання. Цю думку підтверджує Л. В. Курчак, зауважуючи, що 

специфічною рисою бізнес-комунікації є те, що вона реалізує не тільки (і не 

стільки) функцію передачі інформації, а в першу чергу функцію 

аргументативної взаємодії, а отже, в підприємницькій діяльності дослідники 

мають справу з комунікативно-аргументативним полем [160, c. 14]. 

Персуазивну стратегію комерційного дискурсу реалізують аргументи “value”, 

“image”, “unique”.  

Аргумент “value” наголошує на споживчих якостях товару, про які 

заявлено у головних тезах дискурсу: їжа повинна бути смачною і здоровою: 

Delicious starts here; We use only top quality ingredients in all the food and 

beverages we serve (McDonald’s), Eat well, live well (P&G); ліки – ефективними і 

безпечними: Get well, stay well (P&G); побутова техніка – потужною і 

надійною, створювати затишок й гармонізувати середовище: Multiple floor 
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types cleans hard floor surfaces, small area rugs and low pile carpet (Hoover); 

миючі засоби – сприяти чистоті і комфорту: A breath of fresh air (P&G). 

Аргумент “value” посилюють апеляції до доступності (reasonable prise, 40% 

discount, second is free, Deluxe duo – $17 only) та якості товару, які номінують 

позитивно марковані лексеми advantage, special, new, innovative, напр.: 

advantage of special product; innovative skin, sun, and hair care solutions; Looking 

for something special?; Sign up for special offers; суперлятиви absolute, super, 

meta, the best, top-rated, напр.: absolute parfum, best-sellers, best-selling brand, 

the one that best fits you, meta daily blood suger support, top-rated products; 

образно-асоціативна лексика gold, dream, beauty, напр.: experience to gold 

standard, you’re supporting a dream, beauty products online, топоніми, що 

позначають країну-виробника з високою репутацією: Made in USA.  

Аргумент “image” апелює до самоідентифікації споживача, його 

внутрішнього его, ніби наділяючи його тими якостями, які пропонуються в 

товарі. За рахунок цього аргумента відбувається рефреймінг – підміна одного 

поняття іншим в свідомості реципієнта. Покупець ніби купує не товар, а образ, 

спосіб або стиль життя, набує нових якостей – привабливої зовнішності: You 

control your beauty experience (Mary Kay); модного, стильного вигляду: Made 

for the gym, styled for the street (Reebok); енергії, активного способу життя: At 

McDonald’s, our balanced, active lifestyle approach begins; свободи вибору: Shop 

when you want, how you want (Mary Kay); особливості, елітарності: Products you 

want, service you deserve (Mary Kay); багатства, престижу: We’re dedicated to 

providing you with Rolls-Royce sales, financing and service commensurate with the 

lavish vehicles we sell; успіху: Visit Rolls-Royce Motor Cars Miami today to elevate 

your travels and shop for success! (Rolls-Royce). 

Аргумент “unique” розрахований на споживача, який хоче вирізнятися 

серед інших, шукає унікальні пропозиції, одиничні марки товару, протиставляє 

себе іншим: Take advantage of special product launches before they’re available to 

the general public (Avon Shop). У даному випадку цьому сприяє антитеза 

special :: general в одному висловлюванні. В інших контекстах аргумент 
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“unique” реалізується у своєму антиподі “every”, який “включає механізм 

мімезісу, наслідування поведінки більшості, апелює до інстинкту 

гомогенізації, бажання бути сучасним, модним” [263], не відставати від інших, 

бути як усі, напр.: A vehicle for every lifestyle (Ford), засвідчений в рекламному 

гаслі автомобільної компанії Форд. 

Смислове поле комерційного дискурсу організовує рольовий сценарій 

“продавець – клієнт”, семантичними домінантами якого є концепти “goods” (з 

когнітивними ознаками “quality”, “price”, “value”, “brand”) та “money” (з 

когнітивними ознаками “profit”, “value”, “wealth”, “payment”). Ціннісні 

орієнтири цього дискурсу складають поняття “material wealth”, “profit”, 

“goods” та “client”. Не дивно, що зростання та процвітання бізнесу ставиться в 

пряму залежність від задоволення потреб клієнта – “Satisfied customers will 

assure a vigorous and growing McDonald’s System”(Fred Turner). 

 Рольовий сценарій “продавець – клієнт” визначає диспаритетний регістр 

спілкування, у якому клієнт посідає вищий рольовий статус. Ситуативна 

залежність продавця від клієнта, яку втілюють комерційні заклики Customer is 

king, One customer at a time, впливає на вибір дружньої тональності та 

підкреслено ввічливої мовної поведінки. Боротьба за клієнта, яка набуває 

особливої гостроти в умовах жорсткої конкуренції на ринку товарів і послуг, 

виражається в різного роду обіцянках з боку продавця – унікальних торгових 

пропозиціях, цінах, що не мають собі рівних, неперевершеній якості, 

бездоганному обслуговуванні тощо – good food, unique tastes, real ingredients, 

freshly cracked eggs, specialty coffee, напр.: Wholesome ingredients like 100% beef, 

whole grains and freshly cracked eggs make it easy to enjoy quality food, every 

time, all at the speed of McDonald’s (McDonald’s  AR 2012); We’re investing to win 

in retail by providing our customers what they want at unrivaled prices (Walmart 

AR 2015), догоджанні смакам й уподобанням цільового покупця, напр.: Making 

healthier foods and beverages for our customers. Our portfolio is wonderfully 

architected, offering customers a wide range of options from treats to healthy eats, 

from beverages to snacks, from products that are right for the morning to products 
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that are right during the day. But what all our products hold in common, is that 

they’re all great tasting. They’re all affordable. And they’re all convenient and 

ubiquitously available (PepsiCo AR 2016). Бажання задобрити адресата, 

привернути його на свій бік, виховати у нього відданість компанії та її торговій 

марці в комерційному дискурсі засвідчують терміни company loyalty та brand 

loyalty, присутні в заявах керівників корпорацій, як напр.: I have no doubt we 

will serve more customers more often… that our customers will be more loyal… and 

that our restaurants will be more profitable. We need to make sure our customers 

feel good about eating at McDonald’s and want to visit us again and again 

(McDonald’s  AR 2012).  

Отже, модель комерційного дискурсу вписується у такі параметри: місія 

– “матеріальна цінність”, комунікативна мета – свідомий вплив на поведінку 

покупця при виборі товару, комунікативна стратегія – персуазивна (з 

аргументами “value”, “image”, “unique”), базові цінності “material wealth”, 

“profit”, “goods”, “client”, ключові концепти “goods” та “money”, рольовий 

сценарій “продавець – клієнт”, регістр спілкування – диспаритетний, 

тональність – підкреслено ввічлива та дружня.  

3.2.2. Функціональний різновид marketing discourse. Дискурс 

маркетингу почав інтенсивно розвиватися у 60-х рр. ХХ ст. у зв’язку з 

потребою збуту продукції, пов’язану з підвищенням продуктивності економіки 

масового виробництва та освоєнням нових ринків. Світова асоціація 

маркетингу визначає це поняття як основну філософію бізнесу, спрямовану на 

задоволення потреб окремих осіб і організацій через обмін, який створює 

найвищу цінність для обох сторін  [546, c. 12]. У свою чергу, Американська 

асоціація маркетингу вбачає в ньому організаційну функцію й низку засобів 

для створення й трансляції цінностей клієнтам та управління стосунками з 

ними у такий спосіб, що приносить вигоду організації та її акціонерам [Там 

само, c. 12].  Отже, якщо філософія маркетингу – це осмислення задоволення 

потреб клієнта, то його комунікативна мета полягає в трансляції цінностей 

клієнтам та управлінні стосунками з ними.  
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Соціальна місія дискурсу маркетингу “матеріальні блага”, комунікативна 

мета полягає у створенні суспільства споживання та вихованні лояльного до 

бізнесу споживача. Для цього маркетологи використовують комплекс 

маркетингових технологій, так звані 4Р, які передбачають комунікацію з 

потенційним споживачем через рекламу (advertising), стимулювання попиту 

(sales promotion), зв’язки з громадкістю (PR) та безпосередній продаж (direct 

selling).  

До проблематики маркетингу входить дослідження та сегментація ринку, 

планування збуту, життєвий цикл товару, маркування та упаковка – брендинг, 

формування громадської думки про товар / компанію, створення іміджу 

компанії / товару, планування маркетингових кампаній. Отже, маркетинг – це 

різновид управлінської діяльності, спрямований на стимулювання попиту та 

активізацію збуту продукції з метою максимізації прибутковості бізнес-

організації.  

Особливий спосіб комунікації маркетингу, який отримав назву піар / PR, 

використовує різні технології для створення, привнесення в ціннісний ряд 

суспільної групи і закріплення в колективній свідомості споживача образу 

об’єкта (товару, послуги, компанії, бренду) як ідеального та необхідного [672]. 

Завдання піар-комунікації полягають в налагодженні стабільних гармонійних 

стосунків, створення довіри та порозуміння з цільовою аудиторією. Деякі 

дослідники схильні вбачати в такому спілкуванні елементи маніпуляції 

громадською думкою шляхом формування хибного уявлення про альтруїстські 

мотиви бізнесу, який ніби-то діє в інтересах споживача, інші розглядають його 

як комунікативну функцію управління, за допомогою якої організації 

адаптуються до довкілля, змінюють (або ж зберігають) його задля досягнення 

своїх цілей [3, с. 27]. Останнє положення дає підстави поділяти піар-

комунікацію / PR на корпоративну, метою якої є формування іміджу 

підприємства, комерційну – пропагування бізнес-продукту, розкрутка бренда 

та внутрішньо корпоративну – розбудова довірливих стосунків керівництва та 

персоналу [672].  
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Піар-комунікація здійснюється у формі дискурсивних практик, які 

організовують піар-менеджери з метою привернути увагу до своєї бізнес-

організації на корпоративних сайтах компаній у вигляді виставок, презентацій, 

діалогу у блогах зі споживачами та громадськістю. У цьому випадку дискурс 

маркетингу виступає у двох іпостасях: як посередник між організацією та 

широким загалом, транслюючи цінності компанії назовні, і як творець іміджу 

компанії, конструюючи її образ й імплантуючи його в масову свідомість [319]. 

Його втіленням є жанрові форми marketing plan, marketing report, marketing 

overview, SWOT-analysis, press-release, fact-list, backgrounder, byliner, prospect, 

catalogue, brochure; presentation, press-conference, interview. 

Виходячи з комунікативної мети, основними стратегіями цього дискурсу 

є стратегії маніпулювання громадською думкою, зваблення та формування 

позитивного іміджу. Для здійснення своїх стратегічних задумів піар-

менеджери послуговуються тактичними прийомами слоганізації, брендингу та 

стилізації. Слоганізація, брендинг та фірмовий стиль посилюють вплив на 

споживача, створюючи у нього певні купівельні звички, стиль життя, 

залежність та прив’язаність до товарів та послуг з певною торговою маркою. 

Слоганізація – це риторичний прийом, ініційований для приваблення 

уваги потенційних споживачів, який так само широко використовується і в 

інших сегментах бізнес-дискурсу, напр., комерційному та корпоративному. 

Слогани / рекламні гасла (slogans) – це навмисно створені фрази-атрактори 

(catch phrases), що виражають в короткій формі (часто одним реченням) ідею 

товару, профіль фірми, “згорнутий зміст рекламної кампанії” [360], напр.: 

Access – your flexible friend (Access credit card), America’s storyteller (Kodak), 

The best a man can get (Gillette), Come alive! You’re in the Pepsi generation 

(Pepsi).  

Під цими гаслами проводяться рекламно-пропагандистські кампанії 

перед випуском товару / послуги на ринок, різноманітні заходи, спрямовані на 

реорганізацію, реструктуралізацію та оновлення публічного іміджу компанії / 

бренду в очах потенційних споживачів (History of McDonald’s [Wikipedia //]). 
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Як будь-які мовні утворення вони з часом застарівають, згодом 

переосмислюються, набуваючи нових значень, модернізуються або 

змінюються на більш сучасні. Напр., якщо у 60-90-х рр. гаслом компанії 

Макдональдс було “No loitering”, то на поч. ХХІ ст. його змінили на “Forever 

young” так само, як і концепцію ресторану швидкого харчування: “I’m lovin’ it” 

натомість “Made for You” з орієнтацією на молодіжний сегмент ринку. 

Аналогічний процес відбувся з гаслом однієї з найвідоміших американських 

компаній Coka-Cola: Good til the last drop (1908), Thirst knows no season (1922), 

The pause that refreshes (1929), Things go better with Coke (1963), America’s real 

choice (1985), Always Coca-Cola (1993), The Coke side of life (2006).  

Слогани виконують різні комунікативні функції в дискурсі маркетингу: 

обіцянки, напр.: You’ll love the way we fly (Delta Airlines); похвали, напр.: You 

deserve a break today (McDonald’s); твердження, напр.: It’s good to talk (British 

Telecom), We are driving excitement (Pontiac), We bring good things to life 

(General Electric), We try harder (Avis), We won’t make a drama out of a crisis 

(Commercial Union insurance), Life tastes good (2001), A diamond is forever 

(DeBeers), You’re in good hands with Allstate (Allstate); запитання, напр.: Are you 

in good hands? (Allstate), Face to face or interface? (Macintosh), Where do you 

want to go today? (Microsoft); спонукання, напр.: Just do it (Nike), Think different 

(Apple), Say it with flowers (Interflora), Put a tiger in your tank (Esso), Come 

hungry, leave happy (IHOP). Для більшої виразності для них нерідко обирають 

еліптичні синтаксичні конструкції, напр.: World peace through world trade (ICC 

and IBM), номінативні речення, напр.: The happiest place on the earth 

(Disneyland), The penalty of leadership (Cadillac), Solutions for a small planet 

(IBM).  

Для посилення емоційного впливу на споживача слогани будують на 

основі стилістичних прийомів – антитези, напр.: Melts in your mouth, not in 

your hands (M&M); порівняння, напр.: Nothing runs like a Deere (John Deere); 

перелічення, напр.: God first, family second and career third (Mary Kay 

Cosmetics); повтору та паралелізму, напр.: It beats as it sweeps as it cleans 
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(Hoover); гіперболізації, напр.: The ultimate driving machine (BVW); алітерації, 

напр.: You’ll never bite a burger better than a bubba (Bubba Burger); римування, 

напр.: Grace… space… pace (Jaguar), Takes a liking and keeps on ticking (Timex), 

Twas the night before Christmas – the children were dreaming – of a Ford in their 

future – smart, swanky and gleaming (Ford) та ін. 

Риторичний прийом брендингу бере початок з поняття “brand”, 

започаткованого в Британії у ХУІІІ ст., коли товаровиробники намагалися 

відмежувати свої товари від конкурентних, розповсюджуючи інформацію не 

через дистриб’ютерів, а безпосередньо серед споживачів [578,  c. 74]. 

Особливої популярності брендинг набув з моменту виникненням масового 

виробництва товарів (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), коли завданням 

маркетингу стало проведення культурно-ідеологічної обробки населення з 

метою освоєння цінностей масового споживання за допомогою новітніх 

технологій: модель AIDA (Attention – Interest – Desire – Action), теорія 

мінімальної прихильності, унікальної торгової пропозиції (УТП), теорія 

іміджу, теорія потреб та мотивів та ін. [188, c. 848]. На сучасному етапі ця 

діяльність набула ознак наукової дисципліни, яку викладають у вищих 

навчальних закладах, висвітлюють у теоретичних та навчально-методичних 

працях і пропагують маркетологи та імідж-мейкери в засобах масової 

інформації [36-37; 312; 367-368; 424;  435;  441; 443; 484; 486; 543; 567;].  

Отже, брендинг – це риторичний прийом, що будується на здатності 

викликати сильні почуття у цільової аудиторії, стоворювати відданість певній 

торговій марці або фірмі [312]. П. Дойном розроблена класична формула 

бренду: “сильний бренд = переваги продукту х чітка ідентичність х додана 

цінність” [Цит. за: 486, с. 29]. Ідея бренду передбачає “відмежування товару 

від конкурентних виробів, надання унікальної торгової пропозиції (УТП) та 

індивідуальної стильової ідентичності (ім’я, логотип, дизайн, імідж, ритуали 

використання), символізацію благ та емоційних цінностей” [319]. На думку 

Д. Гранта, бренд – це “сукупність стратегічних культурних ідей” [486,  с. 39], 

для утримання якого на комерційному ринку необхідно, щоб його “молекула” 
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постійно обростала цілими гронами нових ідей. Чим більше культурних ідей 

втілюється брендом, тим він дієздатніший в маркетинговому плані. До 

переліку таких ідей Д. Грант відносить ідеї, що формують звички: видовищні, 

лідерські та організаційні [486,  с. 105-114]. Прикладом першої групи є мережа 

ресторанів Макдональдс, яка формує звички снідати, обідати, вечеряти, 

святкувати сімейні свята (особливо дитячі) не вдома, проводити час з друзями, 

працювати за комп’ютером тощо. Прикладом другої групи є відвідування 

розважальних центрів на кшталт Діснейленда, де відвідувачам пропонують 

поринути у вигадану реальність, побути якийсь час дітьми. Лідерські ідеї 

ґрунтуються на легендарних іменах засновників компаній на зразок Мері Кей, 

яка започаткувала фірму для жінок, сітьовий маркетинг продажу товарів 

жінками для жінок, систему бонусів та дорогих призів, дрес-код відповідно до 

посади, символіку та фірмений рожевий колір. Організаційні ідеї втілює 

кавовий магазин Starbucks в Амстердамі, який працює як лабораторія, де 

відвідувачам пропонують нові методи приготування кави, взяти участь у 

прийомах та презентаціях продукції.  

Відоме ім’я та репутаційний капітал бренду формуються завдяки 

популярності торгової марки та інноваційним креативним маркетинговим 

технологіям, які підпорядковують собі споживача. Важливу роль у формуванні 

популярного імені відіграє міфологія бренду – легенди про його походження, 

оповіді про його місію, пов’язані з ним персоніфіковані символічні фігури 

розробників та власників фірм, літературних і кіногероїв, напр.: Adidas (Adolf 

(Adi) Dassler – засновник компанії спортивного одягу), Ford (Henri Ford – 

засновник і власник автомобільної компанії), Nestlé (Henri Nestlé – виробник 

продукту), Brook Bond (Arthur Brook – торговець чаєм), Max Factor (Max Factor 

– розробник косметики для кіноіндустрії), Bic (The Bic Brothers – винахідники 

авторучки), Toyota (Sakichi Toyoda – японський винахідник), Mars (Franklin та 

Forrest Mars – автори рецепту шоколаду), Birds Eye (Bird’s Eye – прізвисько 

англійського дворянина, яке він отримав за влучність у стрільбі з лука), Fanta 
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(“Fantasia” – мультфільм Волта Діснея), Wimpy (одноіменний герой 

мультфільму).  

До риторичних прийомів дискурсу маркетингу належить також 

стилізація – створення фірмового (корпоративного) стилю, який містить 

комплекс візуальних та вербальних елементів і спрямований на 

індивідуалізацію фірми, виділення її серед конкурентів. Елементами 

фірмового стилю є товарний знак, фірмовий символ, кольорова гама, 

особливий шрифт, логотип. Фірмовий стиль ідентифікує виріб, вказує на його 

зв'язок з фірмою, виділяє його з загальної маси аналогічних конкурентних 

товарів [365]. Його функції – це створення індивідуального іміджу компанії, 

підвищення її запам’ятовування та довіри, скорочення витрат на рекламу та 

бюджет нових товарів [366]. Носіями фірмового стилю є візитівки, фірмові 

бланки, блокноти, печатки, цінники та ярлики, веб-сайти, зовнішня поліграфія: 

теки, наліпки, сертифікати, листівки, конверти, брошури, журнали та ін. 

Засоби візуальної ідентифікації включають одяг співробітників, вивіски, 

таблички на дверях, а також дизайн інтер’єру та зовнішній вигляд приміщень, 

як напр., дві жовті арки на ресторані Макдональдс. 

Товарний знак виконує не тільки інформативну функцію, а й захисну – 

свідчить про право власності та гарантує якість продукції. Численні 

опитування споживачів підтверджують думку про те, що марковані товари 

викликають більшу довіру й бажання платити вищу ціну, завдяки чому фірмові 

вироби на 25% дорожчі за звичайні [366]. На товарних знаках крім вербальних 

компонентів можуть бути присутні різного роду зображення як пов’язані, так і 

не пов’язані з родом діяльності фірми, проте такі, що мають символічне 

значення. Відомі зображення ягуара у складі торгового знаку автомобільної 

компанії Jaguar (ягуар – найпрудкіша тварина у світі, символ швидкості), пуми 

у складі торгового знаку транснаціональної компанії з виробництва 

спортивного одягу і взуття Puma (пума – символ граціозності і сили), оленя у 

складі торгового знаку компанії-виробника с/г техніки John Deere (олень – 

символ благородства), пташки у складі торгового знаку компанії Twitter 
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(пташка – символ життєлюбства), сонця у складі торгового знаку мережі 

магазинів Wal-Mart (сонце – символ життя), серця у складі торгового знаку 

туристичної компанії Thomas Cook (серце – символ любові) та ін. 

Кольористика фірмових знаків також має семіотичний характер: золотистий 

колір символізує добробут і розкіш (Hilton, InterContinental), зелений – 

екологічність та динамічне зростання (John Deere, Loyds, M&S), синій – надію 

і майбутній розвиток (Boeing, GM, Go-Ahead), червоний є ознакою лідерства 

(Apple, Coca-Cola, Tesco), рожевий – жіночності (Mary Kay, Avon).   

Логотип – це вербальний знак, який збігається з назвою фірми або має 

скорочену форму: BBC, bp, CAN, GM, J&J, M&S, PepsiCo, P&G, написаний 

оригінальним способом та специфічним шрифтом. Логотип є одним зі 

способів маркування товарів, присутній на друкованій продукції та Iнтернет-

сайтах компанії.  

Довіра, лояльність, позитивний імідж та репутація складають базові 

цінності дискурсу маркетингу. Ціннісним орієнтирам відповідають 

споживацькі та маркетингові очікування цільової аудиторії, які в умовах 

ринкової економіки та загальної маркетизації суспільства стають благодатним 

ґрунтом для популяризації ідей меркантилізму та філософії споживання. Успіх 

та високий соціальний статус як базові цінності, що досягаються в процесі 

операцій купівлі-продажу на ринку товарів та послуг, виховують суспільство 

споживання і пропагують культ статусних речей.  

Смислове поле дискурсу маркетингу організовує рольовий сценарій 

“маркетолог / піар-менеджер – суспільство”, семантичними домінантами якого 

є концепти “goods”, “money” та “wealth”, які набувають особливого 

дискурсивного значення і символічного характеру, уособлюючи успіх, владу, 

престижний спосіб життя, ринкову вартісність. Рольовий сценарій визначає 

паритетний регістр спілкування, у якому маркетологи та піар-менеджери 

намагаються виконувати роль експертів, професійних знавців ринку та 

ринкової економіки, а свій бізнес представляти як революційний прорив у 

сучасному виробництві, неоціненний внесок в розвиток суспільства  та 
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науково-технічного прогресу, при цьому не забуваючи тримати в полі зору 

споживача, апелюючи до його інтересів, бажань та очікувань. Звідси 

дискурсивні практики маркетологів, які реалізують жанрові форми 

backgrounder, marketing report, marketing overview, SWOT-analysis, press-release, 

prospect та ін., витримані в нейтральній тональності, відзначаються 

впевненим, діловим, переконливим, піднесеним тоном викладу, який повинен 

викликати беззаперечну довіру до бізнесу, переконувати у його професійності, 

сприяти однозначному тлумаченню інформації. До мовних засобів 

переконання та маніпулювання думкою споживача цей дискурс залучає 

інноваційну, позитивно заряджену та образну лексику, яка виключає будь-який 

сумнів чи вагання і стимулює долучитися до пропонованих благ і цінностей 

сучасного індустріального розвиненого суспільства. Прикладом такої 

дискурсивної практики може служити marketing report компанії Apple, в якому 

менеджмент наголошує на інноваційності, революційності та зручності 

комп’ютерної техніки, яка кардинально змінює життя користувачів на краще: 

Being the innovator that Apple is, it introduced the first graphical user interface 

(GUI) to the commercial personal computer. This technology is used on all today’s 

major computer operating systems such as Windows XP. Since then, the company 

has revolutionized the way people and computer companies think about aesthetic 

design of computers. In addition, Apple’s unmatchable success with it’s iPed mp3 

player and revolutionary iTunes music store has left many companies struggling to 

keep up with the new wave of giving consumers the simplicity they desire in 

technology (Marketing Report on Apple).    

Отже, модель дискурсу маркетингу можна описати за такими 

параметрами: соціальна місія – “матеріальні блага”, комунікативна мета –

створення суспільства споживання, виховання лояльного до бізнесу 

споживача, комунікативні стратегії – маніпулювання громадською думкою, 

зваблення та формування позитивного іміджу (прийоми слоганізації, 

брендингу та стилізації), базові цінності – довіра, лояльність, позитивний 

імідж та репутація, ключові концепти – “goods”, “money”, “wealth”, рольовий 
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сценарій “маркетолог / піар-менеджер – суспільство”, регістр спілкування – 

паритетний, тональність – нейтральна, тон викладу – діловий, переконливий, 

піднесений.    

3.2.3. Функціональний різновид management discourse. Дискурс 

менеджменту набув популярності з утворенням корпорацій і необхідністю 

керувати великою кількістю персоналу. У професійному розумінні функцію 

управління визначають як організацію та контроль роботи компанії або її 

співробітників (to organize and control the work of a company, or group of 

people), а саме управління як процес зі здійснення такої діяльності (“directing 

or running a business; the control or organization of people, a business, a project, 

etc.”)  [636, c. 175, 249; ]. Здійснення впливу на підлеглих та розроблення 

методів оперування бізнесом з метою збільшення продуктивності праці та 

підвищення ефективності компанії належать до основних завдань дискурсу  

менеджменту [524].  

Соціальна місія дискурсу менеджменту – організаційна, комунікативна 

мета полягає у вихованні лояльності та долученні до базових цінностей бізнес-

організації її співробітників, партнерів та інвесторів.  

Виходячи з комунікативної мети, дискурс менеджменту послуговується 

інформативною (інформування співробітників та керівництво про стан справ, 

організаційні та управлінські рішення, проекти з реструктуризації та 

оптимізації роботи підприємства тощо), прескриптивною (надання 

розпоряджень, наказів, інструкцій тощо) та аргументативно-переконуючою 

стратегіями (переконання у правильності запропонованих чи прийнятих 

рішень, планів, програм).  

Здійснення стратегій дискурсу менеджменту забезпечує низка тактичних 

прийомів, що їх втілюють мовні та мовленнєві засоби. Напр., інформативну 

стратегію реалізують наративні повідомлення, які надають фактуальний 

матеріал про економічне становище компанії на ринку, підрозділи компанії та 

їхню прибутковість, зміни керівництва та управлінські рішення, плани 

реорганізації та реструктуризації, започаткування нових проектів, випуск 
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нової продукції та освоєння нових ринків, напр.: Revenue and income: Our 

revenue in 2011 was $107bn, up 7%. We grew operating pre-tax income by 9%, to 

$21.6bn, or highest ever. This performance was the result of disciplined execusion 

by more than 400,000 IBMers and the strategic repositioning of the company over 

the past decade. We have steadily realigned our business to lead in a new era of 

computing and to enable our clients to benetit from the new capabilities (IBM AR 

2011).  

Наприклад, у межах інформативної стратегії дискурсу менеджменту 

застосовують такі тактичні прийоми: композиційної побудови повідомлення з 

опорою на “закон краю”, напр.: I am pleased to report that, even as world 

economies remain fragile, News Corporation has completed fiscal 2010 renewed 

and fundamentally stronger than when I wrote to you at this time last year. 

Technological advances are giving us new ways to showcase our strengths, enhance 

our coverage and encourage interactivity (News Corp AR 2010); показу життєво 

важливої / практично значущої інформації, напр.: We developed new sources of 

funding and boistered our capital base after the credit markets froze. The progress 

we made through the year also enabled us to keep an important commitment to our 

shareholders – continuing to pay our dividend without interruprion (Am Express 

2009 AR); наведення нової, цікавої для реципієнта інформації, напр.: I write 

with exciting news. This morning, Altria Group, Inc. (Altria) and UST Inc. (UST) 

announced that they have entered into a definite agreement for Altria to acquire all 

outstanding shares of UST (Altria / CEO Letter to Employees); фокусування уваги, 

напр.: Our focus for this year is to ensure that we respond effectively to the financial 

crisis and recessionary climate, whilst retaining the necсessary emphasis on our 

other priorities (FSA BP 2009/10); We are in the people business. It’s the people in 

our hotels that really bring all brands (IHG AR 2010); пояснення, коментування, 

інтерпретації фактів, напр.: When used in this discussion, the terms “Avon”, 

“Company”, “we”, “our” or “us” mean, unless the context otherwise indicates, 

Avon Products, and its majority and wholly owned subsidiaries (Avon AR 2010); 

перелічення, напр.: Our main priorities should be clear – our food, our people, 
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and the environment (McDonald’s AR 2008); градації / деградації (ефект 

посилення / послаблення уваги), напр.: Mary Kay is a mother, sister, guardian 

angel, and patron saint to the women who sell her products (Mary Kay Cosmetics); 

рубрикації, напр.: Growth. First, we continue to have aggressive growth plans. 

Leverage. Second, we are commited throughout the organization to leverage 

expenses and improve productivity. Returns. Third, we have a track record of 

generating solid returns at Walmart (Walmart AR 2010); табуляції (розбивка 

речень у стовпчик), напр.: Strategically, we made a number of moves this past year 

to strengthen our operations, including: 

* Negotiating new retransmission consent agreements with a number of cable 

providers…; 

* Expanding successful franchise like national Geographic Channel…; 

* Delivering on the promise of 3D with Avatar…; 

 * Developing new economic models for digital journalism that will help us to 

expand our brands (News Corp AR 2010).  

Прескриптивну / регулятивно-директивну стратегію застосовують у 

наказах, розпорядженнях, інструкціях, рекомендаціях та інших нормативно-

розпорядчих документах, зокрема: guidelines, rules and regulations, order, 

programme for personnel, statutory rights. Метою цієї стратегії є зобов’язання 

виконання рішень та завдань керівництва, дотримання стандартів та 

нормативів. У межах цієї стратегії в управлінському дискурсі застосовують 

тактичний прийом спонукання до дії у формі наказового способу, модальних 

дієслів, інфінітиву, пасивних конструкцій, прямих директивів, напр.: Statutory 

rights: The Trade Practices Act 1974 implies the following conditions into consumer 

contracts: the supplier must be able to give the consumer clear title to the goods, 

including goods bought at auction; the goods must be of ‘merchandable quality’; 

the goods must be fit for their purpose (Consumer Affairs & Fair Trading); IHG is 

aligned around great values which are consistently brought to life through a set of 

five IHG behaviours, the Winning Ways: do the right thing; show we care; aim 

higher; celebrate difference, and work better together (IHG AR 2010). 
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Здійснення аргументативно-переконуючої стратегії забезпечує планово-

звітна документація, зокрема annual report та business plan, у якій адресат 

надає переконливі докази на свою користь, доводить правильність своєї думки, 

формує певну позицію, намагається нав’язати своє бачення, долучити до своїх 

цінностей, змінити точки зору реципієнта. В аргументації послуговуються 

двома основними типами аргументів: логічним (доведення) та психологічним 

(навіювання). Т. В. Анісімова видокремлює раціональний (характерний для 

усіх різновидів ділової риторики) та емоційний типи аргументів [12, c. 234]. 

А. А. Тертичний долучає до цього переліку ціннісний аргумент, який містить 

посилання на оцінки та норми (ідеологічні, правові, культурні, релігійні) [355]. 

Серед риторичних прийомів вирізняють також ілюстративний, образний 

(порівняння, метафори) та оцінний аргументи. 

У межах раціонального / логічного аргументу в дискурсі менеджменту 

застосовують такі тактичні прийоми: посилання на джерело інформації (факти, 

закони, постанови, документи, авторитети, компетентні джерела, суспільну 

думку, прецедент), напр.: Despite the worldwide economic recession, 

microprocessor unit shipments for the industry were up 6% in 2009, according to 

Mercury Research – illustrating how essential computing has become in our lives 

(Letter from CEO); посилання на статистичні дані, напр.: Our gain in net worth 

during 1998 was $25.9 bn., which increased the per-share book value of both our 

Class A and Class B stock by 48.3% (Berkshire Annual Letter); визначення, напр.: 

The term “liquidity”, as used by GM, is the amount of cash readily accessible to 

meet the company’s immediate or very near-term obligations (GM BP 2009-13); 

порівняння та протиставлення, напр.: In fact, 66 million GM cars and trucks are 

this country’s roads today, 44 million more than Toyota (GM BP 2009-13); We 

understand that acting responsibility is not just the right thing to do, but the smart 

thing to do for our business (McDonald’s AR 2008); We are focused on quality, not 

quantity (IHG AR 2010); We entered 2009 in one of the deepest recessions in our 

history, and ended it with broad-based demand for our products across all regions 

and market segments (Letter from Wal-Mart CEO); ілюстрації та екземпліфікації, 
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напр.: Our associate roles are being redesigned to create clear career paths. In 

India, for example, the Bharti Walmart training Center prepares rural youth for jobs 

in retail and related industries (Walmart AR 2010).  

До базових цінностей дискурсу менеджменту належать: “organization”, 

“decision-making”, “efficiency”, “innovation” та “economy”. Правильно 

організована діяльність підприємства – це суттєва складова управління, чому 

сприяють вибір моделі бізнесу та управлінські навички керівництва: We are a 

world class organisation. We are capable of taking on the world’s great oil and gas 

challenges. From Ultra-Deepwater projects in the Gulf of Mexico, to 

unconventional gas in the deserts of Oman, or continent-spanning infrastructure 

projects here in Azerbaijan. In 2011 we organized, through a fundamental model, to 

become competitive in every aspect of what we do. It is working (BP BP 2016). 

Правильне прийняття рішень розцінюється як досягнення в роботі керівництва 

і записується до активів компанії, що очевидно зі змісту звіту: Our strategic 

acquisition of Weston Financial Group sent a clear message to the investment 

community: Washington Trust is a major player in wealth management (Washington 

Trust AR 2015). Не менш важливі пошуки новітніх методів управління для 

досягнення більшої ефективності роботи бізнес-організації, на чому 

наголошує президент та виконавчий директор компанії Джон Дір: The company 

made further strides in asset management too, and contributed to find ways of 

operating with more efficiency and effectiveness (Deere AR 2009). Інновації та 

революційні ідеї – найбільша цінність в управлінні бізнесом, яку транслює 

управлінський дискурс в особі власника компанії News Corporation Руперта 

Мердока: BSkyB is a well-run business with talented and committed people who 

have brought many innovations to customers in the UK and Ireland since we 

founded it in 1989 (News Corp. AR 2008). Поняття “economy”, яке входить до 

базових цінностей управлінського дискурсу, відображає заява виконавчого 

директора компанії British Petrolium Бернарда Луні: We are also focused on 

every dollar we spend, cost and capital, and motivating our people to be rigorous in 

their choices only doing what truly creates value. By next year we expect to have 
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taken $9bn of spend out versus 2014. All without compromising growth (bp BP 

2016).  

Смислове поле дискурсу менеджменту організовує рольовий сценарій 

“керівник – підлеглий”,  семантичними домінантами якого є концепти 

“management” та “work”. Якщо дискурс менеджера апелює до співробітників, 

він активізує концепт “work” у номінаціях: human resource, personnel, staff, 

subordinate, employee, worker, manpower та їхніх контекстуальних синонімах, 

як напр., у листі Руперта Мердока до своїх співробітників: I have confidence in 

that future because I know the character and ability of the 64,000 dedicated 

individuals who make up the News Corporation family: women and men with a 

passion for innovation, an aversion to complacency – and a belief that all 

consumers deserve quality and choice (News Corp. AR 2008). Рольовий сценарій 

дискурсу менеджменту задає диспаритетний регістр спілкування, у якому 

керівник має офіційні владні повноваження і відіграє визначальну роль. 

Диспаритетний регістр визначає офіційну або напів-офіційну тональність, яку, 

зазвичай, пом’якшують різного роду лексико-синтаксичні, стилістичні  та 

риторичні засоби, покликані демократизувати ділове спілкування, що його 

обумовлюють сучасні вимоги та реалії. Ілюстрацією може служити звернення 

до акціонерів, інвесторів та співробітників голови компанії IBM Вірджінії 

Рометті у звіті за 2014 рік: This this the work that energizes me and all my fellow 

IBMers. I am deeply grateful to the IBM team for bringing us here, and to you, our 

shareholders, for your support. I hope you share our excitement about our 

company’s path and the shared opportunity we have, together, to do something that 

is truly essential (IBM AR 2014). У цьому фрагменті автор використовує багатий 

мовний арсенал для надання спілкуванню “людського обличчя”: ототожнює 

себе зі своїми підлеглими – my fellow IBMers; безпосередньо звертається до 

акціонерів (прийом персоналізації) – you, our shareholders; вживає емотивно 

заряджену лексику – deeply grateful, excitement; емфазу – truly essential; 

метафору – company’s path. Такого роду засоби покликані знизити рівень 

офіційності, наблизити керівництво до рядових співробітників та акціонерів, 
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продемонструвати відкритість, демократичність, людяність, колективізм та 

дружні наміри, тим самим надавши діловому спілкуванню більш 

неформального, наближеного до партнерського тону.    

Доведення до співробітників компанії рішень керівництва та зворотний 

зв’язок з виконавцями здійснюють письмові (business plan, business report, 

instruction, guidelines, rules and regulations, order, memo, compensation plan, 

induction programme, personnel evaluation sheet, programme for personnel, 

pension scheme) та усні мовленнєві жанри (meeting та business talk).  

Отже, модель дискурсу менеджменту можна описати у таких 

параметрах: соціальна місія – організаційна, комунікативна мета – виховання 

лояльності та долучення до базових цінностей бізнес-організації її 

співробітників, партнерів та інвесторів, комунікативні стратегії –  

інформативна, прескриптивна, аргументативно-переконуюча з притаманними 

їм тактичними прийомами, базові цінності –“organization”, “decision-making”, 

“efficiency”, “innovation”, “economy”, ключові концепти – “management” та 

“work”, рольовий сценарій “керівник – підлеглий”, регістр спілкування – 

паритетний, тональність – офіційна або напів-офіційна, тон викладу – діловий, 

іноді підкреслено неформальний, партнерський.    

3.2.4. Функціональний різновид corporate discourse. 

Корпоративний дискурс обумовлений появою понять “corporate culture” та 

“welfare capitalism”, коли в американських корпораціях усвідомили той факт, 

що добре оплачуваний робітник є більш ефективним та відданим інтересам 

компанії, а гуманне ставлення економічно вигідніше, ніж політика примусу та 

залякування [244, с. 94]. Дух єдиної команди (Fr. espris de corp) 

цілеспрямовано прищеплюють працівникам великих корпорацій та фірм, 

починаючи з процесу уведення на посаду (induction programme), залучення у 

різного роду програми з роботи з персоналом (training programmes), під час 

корпоративних ритуалізованих подій: Employee of the Year Award Ceremony, 

Annual Prize Winner (rites) та заходів, спрямованих на соціалізацію 

співробітників: спільних обідів, пікніків, барбекю та ін. коштом фірми (rituals). 
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Термін corporate culture виник на позначення писаних і неписаних правил та 

етичних норм, якими керуються працівники корпорацій у своїй щоденній 

практичній діяльності [244, с. 95]. Писані правила відображені у жанрових 

формах code of conduct, programme for personnel, mission statement, code of 

ethics; неписані передаються з вуст в уста членами колективу у формі 

бувальщин (stories), міфів або легенд (myths / legends), саг (sagas) та оповідок 

(folk tales). 

Як зауважує О. П. Воловик, корпоративний дискурс є складовою 

корпоративної культури та її втіленням в комунікації працівників, спілкуванні 

з клієнтами та партнерами [67, с. 135]. Корпоративний дискурс в науковій 

літературі визначають як цілеспрямовану комунікативну дію, що забезпечує 

самоіндентифікацію компанії, обслуговує усі рівні її функціонування, 

відповідає основним положенням корпоративної культури і здійснюється з 

метою уніфікації поведінки працівників як єдиної організації [8, с. 9]. 

Оскільки великі корпорації мають розгалужену структуру й десятки тисяч 

працівників, їхній корпоративний дискурс відзначається певною 

неоднорідністю, що також засвідчують Інтернет-сайти. Цьому процесу сприяє 

прагнення до індивідуалізації компанії, її продукції, іміджу та бренду. 

Корпоративний дискурс в мережі Інтернет набуває особливої соціальної 

значущості, динаміки та сили впливу на реципієнта, реалізуючи корпоративну 

культуру у формі офіційних заяв, етичних кодексів та контентного наповнення 

бізнес-сайтів. У віртуальному спілкуванні бере участь велика кількість 

компаній та користувачів, багато з яких є працівниками бізнес-організацій і 

яких вирізняє національне, етнічне, гендерне, вікове, освітнє, ідеологічне 

розмаїття. Ідея культурного розмаїття (cultural diversity) також є елементом 

корпоративної культури, яку активно експлуатують в корпоративному дискурсі 

його продуценти.  

Соціальною місією корпоративного дискурсу є корпоративна культура, 

комунікативні цілі полягають у створенні єдиної команди та позитивного 

іміджу організації в очах суспільства. Комунікативні цілі реалізують дві 
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основні стратегії – позитивної самопрезентації та комунікативної атракції. 

Стратегія позитивної самопрезентатації полягає у представленні громадськості 

самої компанії, її бізнес-моделі, продукту, суспільної та благочинної діяльності 

як однієї з найкращих у світі. Здійсненню цієї стратегії сприяють тактичні 

прийоми: позитивного позиціювання, напр.: Our formula is simple: we are the 

growing company focused on better solving the unmet needs of our customers (Best 

Buy MS 2012); персоналізації фірми / продукту (“процес, в результаті якого 

суб’єкт отримує ідеальну репрезентацію в життєдіяльності інших людей і 

може існувати як особистість за умови своєї значущості для інших, 

референтності та емоційної привабливості” [591], напр.: McDonalds – an 

expression of United States cultural imperialism. A symbol of increasing global 

cultural homogenization (McDonalds [UD //]); персоніфікації компанії, напр.: 

Boeing will conduct its business fairly, impartially, in an ethical and proper manner 

in accordance with the company’s values and Code of Conduct and in full 

compliance with all laws and regulations (Boeing CE 2010); консолідації членів 

колективу, інвесторів, громадськості, напр.: One team, one plan, one goal (Ford 

MS 2016); акцентування переваг компанії, товару / послуги, напр.: To provide 

high-quality, low cost, easy to use products that incorporate high technology for the 

individual (Apple MS 2010), The benefits of Breeze technology include significant 

cushioning advantages over the existing technologies, allowing the user greater 

comfort and protection from shock-related injuries (Breeze Technology MS 2011); 

ототожнення, напр.: As a leading corporate citizen, Deere takes its responsibilities 

seriously (Deere MS 2013); Our code of ethics demonstrates that the Sage Group 

plc will operate responsibly and in accordance with all relevant laws and 

regulations (Sage Group CE), де у першому випадку відбувається ототожнення 

компанії з членами суспільства, у другому – співробітників компанії з самою 

компанією; слоганізації, напр.: Our mission – “Enterprise in Action” (NFEA MS 

2010); Microsoft was founded with a dream of putting a computer on every desk and 

in every home (MSFT MS 2014); Our goal is for each and every customer, each and 

every time; Being better, not just bigger, is what has made our Plan to Win 
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successful (McDonald’s MS 2015); We will strengthen our superiority focus on 

“Treating Customers Fairly” (FSA MS 2010); перефразування, напр.: This year, 

we launched Celebrate Service, a global tribute to our greatest asset – our people 

(IHG MS 2010). 

До базових цінністей корпоративного дискурсу належать: імідж, бренд, 

репутація фірми, espris de cors (дух єдиної команди). Ціннісна категорія “espris 

de cors” ефективно використовується керівництвом для виховання corporate 

people – працівників, повністю відданих компанії, гаслом яких є We are proud 

to work for this company. Цьому також сприяє особлива мова (common 

language), стиль та форми звертання. Напр., у мережі магазинів Wal-Mart 

працівників називають товаришами (associates), персонал ресторанів 

McDonald’s – членами екіпажу (crew members), працівників  магазинів Asda – 

колегами (colleagues). Ціннісні орієнтири втілюють брендова назва (brand 

name), логотип (logotype), рекламне гасло / слоган (slogan), кредо (credo), місія 

та візія (mission and vision), етичний кодекс (code of ethics), офіційна заява 

(mission statement) компанії. 

Корпоративний дискурс організовує концепт “company”, який  

вирізняють прямі номінації об’єкта – загальні назви: company, corporation, 

firm, group, enterprise; власні назви: Avon, Boeing, Hilton, John Deere, Marriott, 

Virgin Atlantic; назви торгових марок, брендів, прізвища та почесні титули 

засновників і власників компаній: Apple, Steve Jobs, Steve Wozniak, “Macintosh”, 

“MobileMe”; Henry Ford, “Ford”; General Motors, Alfred Sloan, “Chevrolet”, 

“Cadillac”, “Buick”; Levitt & Sons, William Levitt, “Levittown”; Marriott, John 

Marriott, “Marriott”; Mary Kay Cosmetics, Inc., Mary Kay Ash, “Mary Kay”, 

Chairman Emeritus, Beauty Consultant, “Cosmetic Career Woman of the Year”, 

“Beauty by Mary Kay” line, “Basic Skin Care Set”, “Mr. K skin care”, “Skin 

Wellness” skin care program, Mary Kay Color Awareness program; McDonald’s, 

Ray Kroc, “Big Mac”, “Fish Mac”, “McChicken”, “French Fries”,“Happy Meal”; 

Microsoft, Bill Gates, Paul Allen, “Windows”, “Microsoft”; Virgin, Richard 

Branson, “Virgin”; Wall-Mart, Sam Walton, “Wal-Mart”; перифрази імен відомих 
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бізнесменів та реалій, пов’язаних з їхньою діяльністю: Bluebusters (Steve Jobs, 

John Akers et al.), Good Time Charlie (Charles Merrill), Hamburger King (Ray 

Kroc), Jack the Knife (Jack Abramoff), Junk Bond King (Michael Milken), King of 

Wall Street (Jamie Dimon), Oracle of Omaha (Warren Buffett), Virgin King (Richard 

Branson), Witch of Wall Street (Hetty Green); buttettology (Warren Buffett), 

Disneyland (Walt Disney), suburbia (William Levitt). 

Смислове поле корпоративного дискурсу організовують рольові сценарії: 

“менеджмент – персонал”,  “менеджмент – громадськість”,  адресантом яких 

виступає деперсоніфікована особистість, яка представляє компанію та її 

керівництво, та адресат, до якого апелює цей дискурс: внутрішній – 

співробітники компанії та зовнішній – партнери, клієнти, державні органи та 

широка громадськість. Відповідним чином варіюються й комунікативні 

інтенції корпоративного дискурсу: у першому випадку – це консолідація 

співробітників в єдину команду, виховання відданості й лояльності до 

компанії, у другому – формування сприятливого бізнес-середовища, 

приваблення нових прихильників та лояльно налаштованих споживачів. 

При диспаритетному регістрі спілкування, який задає рольовий сценарій 

“менеджмент – персонал”, керівник здійснює владні повноваження і відіграє 

головну роль. У рольовому сценарії “менеджмент – громадськість”, навпаки, 

акціонери, інвестори, клієнти, державні органи, громада обіймають вищий 

ситуативний статус по відношенню до бізнесу і впливають відповідним чином 

на його рішення. Диспаритетний регістр визначає офіційно-ділову тональність 

спілкування, яку керівники корпорацій намагаються перевести у дружню, 

партнерську площину, уводячи у свій дискурс розмовно-побутову лексику, 

напр.: In 2012 we started to ramp up our employee engagement activities, 

метафорику, напр.: At Virgin Atlantic, we believe that motivated and involved staff 

is the key to success, пафосні заяви, напр.: BA recognizes that its most valuable 

asset is its people. (Virgin Atlantic AR 2013), прямо чи опосередковано 

адресовані співробітникам, клієнтам та членам суспільства. 
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Отже, модель корпоративного дискурсу має такі параметри: соціальна 

місія – корпоративна культура, комунікативні цілі – створення єдиної команди 

та позитивного іміджа організації в очах суспільства, комунікативні стратегії – 

позитивної самопрезентації та комунікативної атракції, базові цінності – 

імідж, бренд, репутація фірми, espris de cors (дух єдиної команди), ключовий 

концепт – “company”, рольові сценарії: “менеджмент – персонал”, 

“менеджмент – громадськість”, регістр спілкування – диспаритетний, 

тональність – офіційно-ділова, тон – дружній.    

 

3.3. Жанрові форми англомовного бізнес-дискурсу в Інтернет- 

       просторі 

 

Жанр, вписаний в національну культуру, визначається через мету, 

статусні та рольові відносини між учасниками спілкування, предмет 

обговорення та засіб передачі інформації. Статус, предмет та засіб утворюють 

регістр спілкування, або функціональну варіативність мови, яка призводить до 

формування конкретного тексту, письмового чи усного [473, с. 1]. Отже, під 

мовленнєвим жанром розуміємо форму спілкування (письмову або усну), 

підпорядковану певній комунікативній меті, що розпізнається носіями мови 

завдяки спільності змістових, структурно-композиційних та стилістичних 

ознак. Жанри як втілення понять, ідей, концептів, художніх образів 

реалізуються в різних галузях суспільного життя у відповідних жанрових 

формах. Кожен функціональний дискурс оперує певним набором притаманних 

йому жанрів.  

Дж. Свейлз пропонує визначати жанри дискурсу через реалізацію 

типових комунікативних намірів, напр., в бізнес-комунікації – “звернутися до 

певної фірми з діловою пропозицією”, для реалізації якого існує спеціальний 

жанр “діловий лист” [Цит. за: 134, c. 21]. Отже, категорія інтенційності 

визначає комунікативну мету або спрямування жанру на досягнення певного 

результату мовними засобами. П. Роджерс та Г. Гільдербрандт поділяють 
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ділові повідомлення за комунікативним спрямуванням на чотири категорії: 

інформаційні (informational), що характеризуються фактуальною акуратністю, 

структурною строгістю, логічною послідовністю та реалізмом; реляційні 

(relational), які використовуються для налагодження довіри та 

взаєморозуміння, стимулюючі (promotional), орієнтовані на завоювання уваги 

та підтримання інтересу, трансформаційні (transformational), розраховані на 

емоційний вплив, напр., заяви, декларації, заклики [542, c. 128]. За 

комунікативною настановою управлінську документацію в українській 

традиції прийнято диференціювати на організаційну (положення, статути, 

інструкції, правила), розпорядчу (постанови, ухвали, розпорядження, накази, 

вказівки), довідково-інформаційну (акти, відгуки, довідки, доповіді, 

пояснювальні записки, звіти) та документи з кадрово-договірних питань 

(автобіографії, заяви, контракти / угоди, особові листки, характеристики). Як 

зауважує А. Ю. Попов, “суб’єкти економічного процесу спілкуються 

спеціальними текстами: інформативними (звіти, доповідні і пояснювальні 

записки, протоколи зборів і нарад), директивними (інструкції, накази), 

декларативними (наказ про призначення на посаду). На межі побутового та 

економічного спілкування утворюєся блок письмових текстів, пов’язаних з 

працевлаштуванням – заяви про прийом на роботу, резюме, рекомендаційні 

листи [288, c. 133, 135-136]. 

Інтернет-сайти і веб-сторінки досліджуваних американських та 

британських компаній виявляють широкий спектр різноманітних жанрів 

ділового мовлення з певною варіативністю у їхніх назвах та змістовому 

наповненні. Характерні письмові жанри бізнес-дискурсу, представлені в 

інтернет-просторі, за функціональним призначенням можна типологізувати у 

такі групи:  

- звітного характеру – Annual Report, Form-10-K, Am., Wrap Report, Am., 

Current Report, Marketing Report, Sustainability Report (комунікативна мета – 

підвести підсумки діяльності та фінансового стану компанії за певний період 

часу), SWOT-Analysis (надати об’єктивну оцінку перевагам та недолікам 
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компанії, визначити шанси та ризики її діяльності), Annual General Meeting / 

AGM (комунікативна мета – надати щорічний звіт акціонерам, окреслити 

перспективи діяльності компанії у наступному році); 

- організаційно-регуляторного характеру – Business Plan, Marketing Plan, 

Compensation Plan (комунікативна мета – окреслити перспективи розвитку 

бізнесу, визначити засоби ділової активності, розробити нову ринкову 

стратегію або схему стимулювання співробітників), Statutory Rights, Statutory 

Requirements (окреслити коло прав та обов’язків працівників, акціонерів та 

клієнтів компанії), Instructions, Guidelines, Rules and Regulations 

(комунікативна мета – надати вказівки щодо виконання обов’язків, норм 

поведінки в бізнесі, певних процедур, процесів та операцій), Programme for 

Personnel, Management Personnel Programme, Corporate / Personnel Integrity 

Programme, Induction Programme, Employee Assistance Programme, Penstion 

Scheme (комунікативна мета – залучити працівників компанії для участі в 

програмах з навчання персоналу, підвищення кваліфікації та ін.);  

- інформаційно-рекламного характеру – Announcement, Notice, Notification 

(комунікативна мета – повідомити про організаційні заходи: проведення нарад, 

зборів акціонерів, бізнес-конференцій), Press-Release, News Release, Media-

Release, Press Statement (довести до відома широкої громадськості інформацію 

про важливі події з життя компанії), Job Description (окреслити коло обов’язків 

та освітньо-кваліфікаційні вимоги щодо претендента на вакантну посаду), 

Sales Letter (інформувати потенційних покупців про характеристики, переваги, 

якість, ціну, знижки, пільги товару / послуги), backgrounder та Business 

Presentation (комунікативна мета – представити широкому загалу компанію, її 

діяльність, продукцію та сфери оперування, зазвичай у позитивному світлі);  

- релятивістського характеру – Mission Statement, Code of Ethics, Code of 

Conduct, Position Statement, Corporate Values, Mission and Values, Management 

Philosophy, Shared Vision (комунікативна мета – ознайомити співробітників, 

акціонерів, суспільство з метою та місією компанії, її морально-етичними 

принципами, корпоративними цінностями), Privacy Statement (завірити 
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адресата в надійності та конфіденційності ставлення до нього з боку компанії), 

E-Business Conference, Internet-Conference (комунікативна мета – обговорити 

проблеми бізнесу з широким колом учасників), analytical article, overview, 

facebook message (комунікативна мета – представити власне бачення 

проблеми). 

Аналіз бізнес-сайтів надає можливість виокремити жанрові форми, що 

представляють бізнес-дискурс в англомовному Інтернет-просторі, а саме: 

AGM, annual report, backgrounder, business letter, business conference, business 

plan, business presentation, code of ethics, guidelines / rules and regulations, 

Internet-shop, job description, mission statement, notice / notification, press-release, 

SWOT-аnаlysіs, terms and conditions / terms of use. 

3.3.1. Жанрова форма Internet-shop. Жанрова форма Internet-shop 

(банерна реклама) представляє комерційну пропозицію у формі окремої 

сторінки на Інтернет-сайтах компаній. Комунікативна мета цього жанру – 

донести інформацію про продукцію компанії до прогнозованого споживача, 

прагматична – вплинути на його рішення придбати пропонований товар.  

Виклад матеріалу структурований у рубрики: заголовок – Shop Avon’s 

Top-rated Beauty Products Online; евокатив – Explore  Avon’s site full of your 

favorite products, including cosmetics, skin care, jewelry and fragrant; назву 

товару – Today. Tomorrow . Always; його характеристику – ABSOLUTE Parfum; 

комерційний заклик – SHOP NOW (Avon Shop // https://www.avon.com). 

Гіпертекстовість матеріалу забезпечують вікна-рубрики, які надають додаткову 

інформацію про асортимент та номенклатуру товарів, напр.: brands, women, 

men, baby & kids, health, home care, offers. Кожне вікно чітко орієнтоване на 

свого цільового споживача, враховуючи його стать (women / men), вік (baby & 

kids), стан здоров’я (health). Так, гендерно диференційовані товари мають 

номінації, що відповідно асоціюються з жіночим (beautiful from head to toe) та 

чоловічим началом (fresh scents to fresh shaves); товари, диференційовані за 

віком, співвідносяться з дитинством (dryness for sleep and play). Рекламні 

гасла, присутні на веб-сторінці, апелюють до різних сфер людини: 

https://www.avon.com/
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перцептивної – Taste the feeling (Coca-Cola), моторної – Go further with Ford, 

прагматичної – Make it yours (Ford); 4 benefits of shopping with a representative 

(Avon). 

Комерційні пропозиції, розраховані на освіченого, ерудованого, 

респектабельного споживача, який уміє поціновувати оригінальні, автентичні, 

високоякісні товари, до то ж володіє престижними європейськими мовами, 

компанії пропонують товари з іноземними назвами, привабливими 

топонімами, вкрапленнями іншомовних виразів: 

Family skincare brand LE PETIT MARSEILLAIS ™ was born in Provence, 

and its identity remains rooted in the sun-kissed ingredients, true-to-nature scents, 

and authentic values of the South of France. Now sold in 19 countries worldwide, 

this joie de vivre remains integral to the brand’s wide range of beloved body, hair 

and skincare products (J&J // https://www.jnj.com).      

Деякі комерційні пропозиції на сайтах компаній нагадують рекламні 

оголошення, напр.: Looking for your new Reebok gear? 

                             Sign up for the latest news and offers. 

                                    And GET 15% OFF 

                                    on your first purchase. 

                                    Sign up now →  

                                                             (Reebok // https://www.reebok.com) 

Комерційна пропозиція на Інтернет-сайті містить полікодову 

інформацію: вербальну (описи товарів, слогани, брендові назви, комерційні 

заклики) та візуальну (фотографії, малюнки, рухомі картинки, відеоролики). 

Про апелятивний характер повідомлення свідчить питальне речення: Looking 

for your new Reebok gear? та репліка-відповідь: Sign up for the latest news and 

offers, які утворюють діалогічну пару; акцент на ціновій знижці: GET 15% OFF 

та комерційний заклик: Sign up now. Цьому сприяють ритміко-інтонаційні та 

стилістичні засоби, ужиті у тексті повідомлень: Comfort and confidence 

(алітерація), Rescue your carpets from spots and strains (персоніфікація + 

алітерація), Cleans up, down, and all around (римування), Brighten, whiten, and 

https://www.jnj.com/
https://www.reebok.com/
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shine (римування + паралелизм), Get well, stay well (епіфора). Графічні засоби 

також відіграють апелятивну роль, привертаючи увагу до певних фрагментів 

тексту, що забезпечує капіталізація окремих слів: GET, OFF, числове 

представлення інформації: 15%, стрілка-орієнтир →. Розташування 

комерційної пропозиції у стовпчик спрямоване на краще візуальне сприйняття 

усього тексту, що обумовлено фізіологічними можливостями зорового апарату 

людини, як і кольорові зображення зразків продукції компанії.  

Отже, Internet-shop (банерна реклама) – це типовий Інтернет-жанр 

комерційного дискурсу, що представляє комерційну пропозицію, має 

гіпертекстовий характер і містить полікодову інформацію – як вербальну, так і 

невербальну. Комунікативна мета цього жанру – донести інформацію про 

продукцію компанії до прогнозованого споживача, прагматична – вплинути на 

його рішення придбати пропонований товар. Банерна реклама чітко 

диференційована за сегментами ринку (споживачем), має апелятивний 

характер, послуговується аргументативними прийомами, ритміко-

інтонаційними стилістичними засобами, графічними зображеннями та 

кольористикою, розрахованими на краще сприйняття змісту повідомлення.  

3.3.2. Жанрова форма backgrounder. Жанрова форма backgrounder – це 

“коротка стаття про походження певного об’єкта” [619], “короткий огляд 

фінансового стану компанії, товару або послуги, історію, керівництво, місію, 

мету” [612]. Бекграундер – інформаційне повідомлення, яке часто супроводжує 

прес-реліз, або є частиною пакету рекламних матеріалів і як таке, що надає 

детальні відомості про організацію, її продукцію та персонал і розміщується 

на веб-сайті компанії для широкого загалу.  

Комунікативна мета бекграундера – надати якомога вичерпнішу й 

точнішу інформацію про компанію, профіль її діяльності, місію, структуру та 

контактні дані. Ознаками цього документу є стислість, достовірність, 

лаконічний виклад, професійна мова та галузева термінологія. Якщо 

бекграундер присвячений провідному продукту, у ньому присутня інформація 

про специфікацію товару, цінову політику, історію створення, авторство та 
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інші релевантні дані, напр.: Gmail. In 2004 Google began offering a free Web-

based e-mail account to select ‘beta’ testers (a beta product being a product not yet 

in its final form). The service known as Gmail, was opened to the general public in 

2007. One of the main appeals of Gmail was that it gave users an e-mail address 

that was independent of any particular Internet service provider, thus making it 

easier to maintain a permanent address. In addition, the service offered 

unprecedented one gigabyte (one mln bytes) of free e-mail storage space, though 

users were also presented with advertisements based on keywords that the Google 

search engine found in their messages. Google later expended the amount of free 

storage space given to users to seven gigabytes and allowed users to rent additional 

space. In 2009 Google removed the beta status of Gmail, increasing its appeal to 

business users (Google // https://www.britannica.com). 

Як документ, що представляє біографічну довідку компанії / товару / 

керівника, бекграундер в основному виконує інформативну функцію та 

функцію самопрезентації.  Інформативну функцію в текстах бекграундерів 

втілюють такі мовні засоби: офіційні назви компаній: Boeing Commercial 

Airlines, Google Inc., Hilton Hotels Corporation; прізвища засновників, 

власників, топ-менеджерів та іхні посади: Conrad Hilton, Raymond Kroc, Mr. 

David McConnell, Steve Jobs, David Boersma, Senior Manager for End User 

Technologies, MARS; номенклатурні назви товарів: Boeing 737, Boeing 787 

Dreamliner, Google Video, YouTube, Gmail, Android, Google Earth, iTunes Store, 

Apple TV; брендові назви: ANEW, Avon Color, Avon Care, Skin-So-Soft (Avon), 

Dove, Lipton (Unilever), Lincoln (Ford), Buick, Cardillac, Chevrolet (G&M), 

Jaguar, Land Rover (Jaguar Land Rover Co); статистика та фінансові показники: 

Today, Unilever has 13 different brands with sales of approximately $1 bn a year. 

Not only does Unilever offer many brands, they also employ more than 172,000 

people worldwide (Unilever BG // http://www.unilever.com), Sales in the US grew 

1% thanks to 0,5% with same store growth, while US online revenue grew by 13% 

with increased traffic and higher conversion rate (PepsiCo // http://www.vault.com); 

посилання на офіційні дані: According to Gale Business Insights, 45 of P&G’s 

https://www.britannica.com/
http://www.unilever.com/
http://www.vault.com/
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sites worldwide announced zero-manufacturing-waste-to-landfill status (P&G BG // 

https://ellebowen.wordpress.com). Для більшої достовірності інформації 

надається фактичний матеріал як позитивного, так і негативного характеру, у 

другому випадку наводяться об’єктивні причини та посилання на несприятливі 

зовнішні фактори, напр.: Best Buy annual sale have been in decline over the past 

few years due to fierce competition from larger or online retailers (Best Buy // 

http://www.vault.com).  

  Функцію самопрезентації реалізують МА-інтродуктиви, які 

представляють компанію як потужну, надійну та стабільну організацію: Hilton 

Hotels Corp. is а prominent global hospitality corporation, with over 3,890 hotels 

and more than 642,000 rooms in 91 countries and in excess of 135,000 crew 

members worldwide (Hilton BG // https://www.ukessays.com); заяви-декларації, 

які наголошують на благородній місії компанії: Avon is the Company that for 130 

years has proudly stood for beauty, innovation, optimism and, above all, for women. 

Everyday Avon brings beauty to the lives of women all over the world (Avon 

Products // http://www.avoncompany.com); МА-апелятиви, які закликають 

звернути увагу на компанію та її продукцію: Learn more about Avon and its 

products at www.avoncompany.com. Створенню позитивного іміджу компанії 

сприяє позитивно маркована оцінна лексика, яка акцентує продуктивний 

потенціал та переваги саме цього бізнесу / товару: very intricate company, 

dominant market leader, напр.: In the last decade, Apple has expended into a very 

intricate company that specializes in much more than just computer (Apple BG // 

http://dpnick330.wikidot.com); емотивно заряджена лексика, яка підкреслює 

унікальність компанії, її тісний зв'язок зі споживачем: beloved brands, proudly 

stood, delight consumers, напр.: Avon products include well-recognized and beloved 

brands; Avon products delight consumers in approximately 70 countries worldwide 

(Avon Products Inc. // http://www.avoncompany.com); образна та метафорична 

лексика, яка викликає позитивні перцептивні асоціації: cut one’s losses, fierce 

competition, flagship brand, product-wise, forced to close, struggle to grow, напр.: 

Product-wise, the company generated more than 45% of the total revenue from 

https://ellebowen.wordpress.com/
http://www.vault.com/
https://www.ukessays.com/
http://www.avoncompany.com/
http://www.avoncompany.com/
http://dpnick330.wikidot.com/
http://www.avoncompany.com/
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computers and mobile phone sales in FY2016. Best Buy has struggled to grow 

internationally over the years, and was forced to close many of its large-format 

stores in China, Turkey and the US. Cutting its losses in Europe, Best Buy sold its 

stake in the partnership for less than half of what it paid in 2008 (Best Buy // 

http://www.vault.com). Для здійснення цієї функції застосовують також прийом 

гіперболізації: We are growing globally – and opening up a world of experience 

and opportunities for people from all walks of life (Marriott // 

http://www.marriott.com), який підвищує значущість компанії в очах 

реципієнта. 

Структурними елементами цього документа є підзаголовок або слоган: 

DuPont Packaging Graphics, Nobody does it like you (Hoover), Our Innovation, 

Her Beauty (Avon), Since 1927, Marriott has been known for a culture that puts 

people first (Marriott // https://www.marriott.com); у першому абзаці 

висвітлюється профіль діяльності компанії: The Coca-Cola Company, 

incorporated on September 5, 1919, is a beverage company (Coca-Cola // 

https://www.reuters.com), Mary Kay Inc. develops and manufactures beauty care 

products for women (Mary Kay // https://www.bloomberg.com), Best Buy is one of 

the largest consumer electronics outlets in the US and beyond (Best Buy, Inc. // 

https://www.vault.com), Mars, Inc., together with its subsidiaries, primarily 

engages in the production and sale of confectionery, pet food, and other food 

products to customers worldwide (Mars // https://www.bloomberg.com). Другий 

абзац представляє місію та стратегію компанії: Ericsson’s vision of the 

Networked Society is simple: real-time connectivity will fundamentally change the 

way we innovate, collaborate, produce, govern, and live sustainably (Ericsson // 

http://www.ericsson.com), Reebock’s growth strategy involves launching new brand 

lines of shoes that connect with its consumers (Reebock Ltd // 

http://www.vault.com). У третьому абзаці надається історична довідка про 

виникнення та етапи становлення бізнесу: Boeing traces its history to aviation 

pioneer William Boeing who, in 1916, built the company’s first airplane, a seaplane 

for two with a range of 320 nautical miles (515 km). Since then, Boeing has defined 

http://www.vault.com/
http://www.marriott.com/
https://www.marriott.com/
https://www.reuters.com/
https://www.bloomberg.com/
https://www.vault.com/
https://www.bloomberg.com/
http://www.ericsson.com/
http://www.vault.com/
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the modern jetliner and introduced the twin-aisie cabin, the glass cockpit and 

countless other innovations. Today, Boeing Commercial Airlines offers a complete 

family of technologically advanced and fuel efficient airplanes (Boeing // 

http://www.boeing.com). Наступний абзац присвячений опису корпоративної 

структури, продукції та асортименту, позиціюванню компанії на ринку, 

біографіям власників та керівників: Hilton Hotels Corporation does business in 

the United States, Asia, Europe, and presently has hotels in over 91 countries. 

Hilton is common in main cities, like New York, London, Sydney, Tokyo, Paris, 

Shanghai, Beijing, Stockholm, Toronto, and San Paulo. Hilton has more than ten 

brands, over 3,800 hotels, and 140,00 group members across 91 republics making it 

the world’s foremost hospitality firm (Hilton // https://www.ukessays.com), Під 

кінець наводяться дані про локалізацію компанії, її відділення та підприємства, 

контактні дані: For further information, please contact www.ericsson.com; For 

media enquiries contact Sara Johnstone, PR Manager, Walt Disney Internet Group 

(Europe) +44 (0) 208 222 1428  © Disney. All rights reserved (Disney Online // 

http://www.disneyinternational.com). 

Отже, бекграундер є однією із жанрових форм дискурсу маркетингу, 

носить інформативний характер і спрямований на ознайомлення широкого 

загалу з історією та станом компанії на ринку. Зазвичай він містить об’єктивні 

дані про профіль діяльності компанії, її місію, корпоративну структуру, 

засновників та власників, продукцію, локалізацію, контактні дані та історичну 

довідку. Звідси його основними функціями є інформування та 

самопрезентація. Ознаками цього документа є стислість, достовірність, 

лаконічний виклад, вживання професійної мови та галузевої термінології.  

3.3.3. Жанрові форми Business Plan, Annual Report. Жанрова форма 

Business Plan – це інформаційно-довідковий документ, що містить комплексне 

обґрунтування стратегії (програми) розвитку усіх напрямів і сфер діяльності 

підприємства на основі поточного та перспективного планування [201, с. 223]. 

Бізнес-план отримав назву довгострокової навігаційної карти (long range “map” 

to guide the business), який допомагає управляти бізнесом, окреслюючи його 

http://www.boeing.com/
https://www.ukessays.com/
http://www.ericsson.com/
http://www.disneyinternational.com/


169 

 

перспективи на майбутнє. Комунікативною метою бізнес-плану є надання 

всебічної інформації про підприємство кредиторам, інвесторам, офіційним 

органам, пересічним споживачам, прагматична мета полягає у реєстрації 

одиниці бізнесу, здійснення економічної діяльності, підвищення 

прибутковості. Для переконання в надійності, стабільності та перспективності 

підприємства використовують структурований виклад інформації: мета 

діяльності, результати дослідження ринку, характеристика товару / послуги, 

прогнозування розвитку підприємства, обґрунтування ефективності на основі 

оцінки витрат, цін та очікуваного прибутку, оцінювання професійного рівня 

управлінського складу та ін. 

Оскільки в електронному форматі розгорнутий бізнес-план містить 30 і 

більше сторінок, його рубрикують на такі підрозділи: Title (назва), Table of 

Contents (зміст), Overview of Company (загальна характеристика підприємства), 

Current Situation (поточна ситуація), Market Analysis (аналіз ринку), Strategic 

Alternatives (стратегія та альтернативи), Corporate Governance (керівництво), 

External Environment (зовнішні фактори), Implementation, Evaluation and 

Control (практичні кроки, оцінювання та контроль), Appendix (додаток). 

Залежно від роду діяльності бізнесу кількість та назви рубрик може 

змінюватися, що не поширюється на основні підрозділи, а саме: 

- назва документу, напр.: John Deere Strategic Investor Plan 2012; 

- загальна характеристика підприємства, що містить такі дані: історія 

виникнення, напр.: Deere & Co was founded in 1837 by a blacksmith named John 

Deere who built an empire as a manufacturer of agricultural equipment through his 

invention of a newly designed plow (John Deere SIP 2012); локація та контактні 

дані, напр.: Deere & Co’s HQ are located at: United States, One John Deere Place. 

Moline, IL 61265-8098. Information available at www.deere.com. 

- поточна ситуація, яка відображає фінансовий стан компанії, напр.: Financial 

Performance. For 2011, Deere reported the company’s income was up by 50% at 

$2.8 bn with net sales and revenue increasing by 23% at $32bn which set new 

company hights. In addition, at the end of 2011 Deere had approximately $4.4bn in 

http://www.deere.com/
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cash and marketable securities (John Deere SIP 2012); її організаційну структуру, 

напр.: John Deere has diversified business units that complement each other under 

five departments: Corporate, Agriculture & Turf, Construction & Forestry, 

Financial Services, Supporting Businesses (John Deere SIP 2012); характеристику 

продукції, її техніко-економічні дані, відмінність від конкурентних аналогів, 

наявні переваги, напр.: The benefits of Breeze technology include significant 

cushioning advantages over the existing technologies, allowing the user greater 

comfort and protection from shock-related injuries (Breeze BP 2008); 

- аналіз ринку, де визначаються ринки оперування компанії / збуту продукції, 

потенційні споживачі товарів / послуг, прогнозуються можливі конкуренти, 

напр.: According to the analysis of footwear market there are two major players in 

the US athletic casual footwear market and four dozen small players. 

Internationally, Addidas and Reebock are each larger than Nike, Puma has 

relatively large share outside the US market (Breeze BP 2008); 

- стратегія та альтернативи, які окреслюють стратегічні плани компанії, тактики 

конкурентної боротьби, напр.: John Deere is implementing strategy that will 

increase its international presence in an effort to increase global sales. Deere will 

be competeing with peer, such as Caterpillar (John Deere SIP 2012); 

- керівний склад компанії, що містить опис посад, функціональних обов’язків, 

коротку довідку про управлінський склад, напр.: Board of Directors: Samuel 

R. Allen, Chairman and Chief Executive Director. Held position since 2010 as a 

senior officer in John Deere sinse 2001 (John Deere SIP 2012); 

- практичні кроки, оцінювання та контроль, терміни виконання, перспективи 

розвитку компанії, напр.: An aggressive sales strategy should be developed and 

executed within six months enlisting the services of outside consultants and 

marketing firms that operate worldwide (John Deere SIP 2012); 

- додаток, який містить супутні документи: резюме директорів та керівників 

підрозділів; копії угод; схеми, таблиці, графіки, що відображають фінансовий 

стан компанії; фотографії будівель і продукції та ін.  
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Для полегшення сприйняття інформації основні рубрики бізнес-плану 

нумеруються цифрами, підрубрики – літерами в алфавітному порядку. 

Оскільки бізнес-план належить до офіційної документації, йому 

притаманна офіційно-ділова тональність, раціонально-логічний виклад, 

термінологічність повідомлення. Для полегшення сприйняття бізнес-плану 

йому передує вступне слово президента або виконавчого директора компанії. 

Ця частина зазвичай починається з привітання, напр.: Welcome to everyone 

(Apple BP 2016/17), або заохочувальної фрази, напр.: Welcome to our 2016/17 

Business Plan (bp BP 2016), з’ясування пріоритетів та висловлення сподівань 

щодо перспектив розвитку бізнесу, подальшої співпраці тощо, напр.: I hope 

that both consumers and the industry will find this Business Plan useful, and I look 

forward to our continued work over the coming year (Apple BP 2016/17). Для 

створення у читача майбутньої перспективи та динаміки розвитку галузі / 

підприємства послуговуються дієсловами в майбутньому часі, номінаціями з 

семами “future”, “further”, “perspective”, напр.: Over the next five years GM will 

be focusing on restructuring of our brand (GM BP 2013/18); We look forward to 

working with you all in the year ahead to help ensure that firms, markets and 

consumers are well served. Our strategic objective is to ensure that the relevant 

markets work well (Apple BP 2016/17), назвами рубрик, що орієнтують у 

майбутнє, напр.: Goals / Targets, Risk Outlook, Our Priorities, What’s Trending @ 

Marriott, цитатами керівників компаній: “Our sector is 1 of the bright spots in the 

#economy…” (A. Sorenson, CEO). Крім того, для посилення ефекту впливу на 

свідомість адресата використовують модальні дієслова волевиявлення,  що 

вселяють впевненість у задум автора документу, напр.: GM must reestablish 

itself as America’s brand (GM BP 2013/18). Апеляція до читача як прийом 

утримати увагу і підвищити інтерес присутня в усіх частинах бізнес-плану за 

рахунок як прямих, так і опосередкованих звертань до читача, напр.: In our 

current economic condition the taxpayers are bearing much of the financial burden 

and a reassuring effort (GM BP 2013/18), що особливо дієво на початку та в 
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кінці документу (де ефективно діє так званий “закон краю”), напр., 

прикінцевий заклик: Let’s build a smarter planet (IBM BP 2011).  

У бізнес-плані вживають різнопланову лексику: слова-композити, які 

несуть сильний емоційний заряд – judgement-based, forward-looking, event-

driven; субстантиви, які мають значення значущості, важливості, поворотного 

моменту – milestone, cornerstone, momentum, challenge, загальновживаною – 

journey, story та розмовно-побутовою лексикою, що ніби наближає текст до 

читача – global hub, future shock, lay off, pay cut, cost cutting, cut the cost of 

problem debt, образними словами і висловами, що збуджують уяву – to bear the 

burden, to tighten one’s belt / wallet, to go a long way, bright spot, things of the 

past, напр.: Just as many consumers had to tighten their wallets due to lay offs, pay 

cuts and bankruptcies GM executives will be asked to do the same (GM BP 

2013/18), іноді претензійними заявами, що виражають впевненість компанії у 

своїй стабільності тепер і в майбутньому, напр.: Big Plans: Marriott plans to 

more than double its presence in #Europe by 2020† (Marriott BMSS 2015).  

Стилістика бізнес-плану доволі багата й різноманітна – і на ритміко-

інтонаційному – алітерація: Run smart. Run fast. Run lean  (Deere BP 2012), Our 

Role: Protect consumers. Protect financial markets. Promote competition (Apple BP 

2016/17), і на лексико-семантичному – бізнес-метафорa: emerging markets, 

tough action / situation / competition, aggressive sales strategy; перифразa: guests 

(натомість clients), young talent (натомість talented employee); лексичний 

повтор: double and double; перелічення: We made forward-looking statements that 

refer to our estimates, plans and expectations (bp BP 2016); і на синтаксичному 

рівнях –  антитеза: A nod to the past, a vision for the future (Marriott BMSS 2015), 

яка іноді набуває афористичного характеру.  

Не нехтують укладачі бізнес-планів широкою палітрою графічних 

засобів та кольористокою, які надає Інтернет, використовуючи бізнез-символи, 

кольори компаній, фотографії керівників та об’єктів бізнесу, специфічні 

символи #, @, †, напр.: CEO Arne Sorenson blogs from the World European 
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Forum @ Davos 2015: Global #travel needs to be part of the #solution to our 

global challenges (Marriott BMSS 2015).   

Отже, Інтернет надає значні можливості на перетворення такого суто 

офіційного звітного документу, як бізнес-план, на дієвий інформаційно-

аргументативний ресурс, який забезпечує потужний вплив на свого 

потенційного реципієнта завдяки чіткій, структурованій композиції, 

послідовному викладу інформації та логічності висновків, поєднанні 

науковості (глобальний економічний контекст, термінолексика, статистичні 

дані, графічна візуалізація процесів, динаміки й тенденцій розвитку бізнесу) з 

демократизацією письма (загальновживана та розмовно-побутова лексика), а 

також використанню широкого спектру стилістичних (ритміко-інтонаційних, 

лексико-семантичних, синтаксичних), символічних та графічних засобів. 

Жанрова форма Annual Report – це обличчя сучасної компанії, вичерпний 

звіт результатів її діяльності, фінансового стану та прибутковості, становища 

на ринку. У віртуальному просторі Інтернету найбільші англомовні компанії 

щорічно виставляють свої звіти для широкого загалу. Як засвідчив аналіз 137 

звітів найбільших американських і британських компаній, цільовим адресатом 

є реальні та потенційні інвестори і клієнти, партнери, співробітники, державні 

органи та громадськість. Комунікативною метою щорічного звіту, як і у 

випадку з бізнес-планом, є надання всебічної інформації про підприємство 

кредиторам, інвесторам, партнерам, співробітникам, офіційним органам, 

пересічним споживачам, переконання в надійності та стабільності бізнесу; 

прагматична мета полягає в залученні інвестицій та підвищенні прибутковості 

бізнес-організації. Оскільки щорічний звіт є офіційним документом (обсягом 

до 200 стор. у форматі pdf), його зміст містить достовірну, підтверджену 

цифрами інформацію, яка подається у вигляді тематичних блоків під окремими 

рубриками. Залежно від профілю діяльності компанії (виробники електронної 

продукції та комп’ютерних технологій Apple, Google, Hewlett Packard, IBM, 

Microsoft, Yahoo!; автомобіле-, авіа- та технікобудівні Ford, GM, Rolls Royce, 

Boeing, Caterpillar, John Deere; нафто- та газововибодувні BP; транспортні 
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British Airways, Go-Ahead, Virgin; фінансові і консалтингові Bank of America, 

Lloyds, Virgin Money; готельного бізнесу і громадського харчування Hilton, 

Marriott, Coca-Cola, McDonald’s, Pepsico; виробники побутової хімії та 

косметики Avon, J&J, Mary Kay, P&G, Unilever; виробники одягу і аксесуарів 

Laura Ashley, Marks & Spencer; торговельні Tesco, Walmart, WH Smith, 

Woolworths) варіюються і назви рубрик. Інваріантними назвами лишаються: 

Letter to Shareholders, Company Activity and Projects, Financial Statements, Board 

of Directors, Supplements. Щорічний звіт може також містити інші жанрові 

форми –  листи від топ-менеджерів (глав ради директорів, віце-президентів 

компаній), кредо (credo), кодекси з етики (code of ethics / codes of conduct), 

аналіз ринку за чотирма показниками (SWOT-analysis), офіційні заяви (mission 

statement), презентацію компанії та її продукції (сompany presentation), що 

розмиває структуру звіту.   

Сучасний електронний формат щорічного звіту надає широкі 

можливості аргументації та сугестії з метою впливу на на логіко-психо-

емоційну сферу адресата. Цьому сприяють послідовний виклад інформації і 

гіпертекстова організація, лексико-синтаксичні, стилістичні та 

екстралінгвістичні засоби (символи, логотипи, фото- та відео зображення, 

графіка та анімація).  

Основні блоки інформації подаються у певній послідовності і 

структруються у такі підрозділи: 

- назва документу, яка орієнтує читача у навігації по Інтернету, напр.: Annual 

Report 2016 Johnson & Johnson; 

- лист голови компанії, звернений до цільової аудиторії, напр.: Shareholder Letter 

(Microsoft AR 2011-2016),  To Our Shareholders (J&J AR 2011-2016), Dear 

Stockholders (hp AR 2012-2014), Dear Yahoo Shareholder (Yahoo! AR 2013-2016), 

Dear IBM Investor (IBM AR 2012-2015); 

- основні етапи діяльності компанії за минулий рік, напр.: Company Activity and 

Projects (bp AR 2012), Business (Microsoft AR 2011-2016; J&J AR 2010-2016), 
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Executive Summary (Mary Kay AR 2015), Company and Shareholder Information 

(P&G AR 2016); 

- фінансові результати: Financial Review (Microsoft AR 2011-2016), Consolidated 

Financial Statement (IBM AR 2012-2015), Selected Financial Data (J&J AR 2011-

2016); 

- керівний склад: Board of Directors and Senior Leadership (IBM AR 2012-2015), 

Board of Directors, Senior Management (J&J AR 2011-2016), Team page (Mary 

Kay AR 2015); 

- додатки: Supplements. 

Гіпертекстовість щорічного звіту виражається не тільки у посиланнях на 

веб-сайти компаній або інші онлайн-джерела інформації, напр.: Our website: 

www.jnj.com, http://www.jnj.com/media-center, www.facebook.com/jnj, 

http://www.linkedin.com/company/johnson&johnson, www.youtube.com/jnj, 

www.twitter.com/JNJNews (J&J AR 2016), а й у структурній організації тексту 

самого звіту, рубрики якого виконані у вигляді вікон, які відкриває читач, 

обираючи тему, яка його цікавить, напр.: O – Shareholder Letter, O – Financial 

Highlights, O – Financial Review, O – Directors & Officers, O – Investor Relations, 

а також вікна додаткових сайтів: ⊗ – Investor site, Download center, 2016 Proxy 

Statement,   ⊳   – Youtube,  f  – Facebook,        – Twitter (Microsoft AR 2016). 

Зокрема, у звіті компанії Caterpillar за 2016 рік кожне вікно – Company, 

Investors, News, CAT, Carreers – має серію тематично пов’язаних вікон-

підрубрик: Company: Strategy, Governance, History, Caterpillar Foundation, 

Brands, Code of Conduct, Sustainability, Innovation, Visitors Center and Museum 

(Caterpillar AR 2016), що значно полегшує пошук потрібної інформації.  

Логічність, тематична узгодженість та когезійність викладу 

повідомлення набуває особливої очевидності в окремих креативних підходах, 

як напр., у звіті компанії IBM, яка застосовує свій слоган You, with IBM та 

зображення людей різних професій на початку та упродовж усього тексту, 

демонструючи цим послідовність та корисність своєї діяльності у різних 

галузях промисловості та суспільного життя. Для посилення ефекту 

http://www.jnj.com/
http://www.jnj.com/media-center
http://www.facebook.com/jnj
http://www.linkedin.com/company/johnson&johnson
http://www.youtube.com/jnj
http://www.twitter.com/JNJNews
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наводяться конкретні приклади співпраці з іншими компаніями та 

персоналіями з наголосом на ключовому пріоритеті діяльності компанії – 

cognitive:  Grammy Award-winning Alex Da Kid created the first “cognitive song”; 

Watson reviewed images of 200 Marchesa dresses to suggest materials and colors 

for the world’s first cognitive dress;  “Cognitive Cooking with Chef Watson” written 

with the Institute of Culinary Education (IBM AR 2016). 

У щорічному звіті компанії Mary Kay за 2015 рік все повідомлення 

підпорядковане ідеї і слогану компанії “Beauty empowered”, що розгортається 

у таку пропозицію: Продукція компанії чудова, вона робить жінок 

прекрасними і надає можливість досягти поставленої мети. У розділі 

Marketing Summary ключова ідея, яку виражають номінації beauty products та 

beauty brand, посилює посилання на думку клієнтки: “Putting makeup on makes 

me feel ready for the day, Jenny, 23” (Mary Kay AR 2015). У розділі Creative 

Strategy головна ідея представлена як tagline (підзаголовок до тексту) і 

розгорнута в мініфесті рекламної кампанії: All women are beautiful. We will help 

you wear it confidently. Reveal your beauty with confidence (Mary Kay AR 2015). 

У розділі Media Strategy ця ідея повторюється у так званому hashtag 

(ключовому слові або фразі повідомлення, якому на комп’ютерних сайтах 

передує символ #) – #MKEmpowered та у SMS, що розсилаються на мобільні 

телефони – Beauty Empowered Mobile App. У цифровій рекламі компанії в 

Youtube серію зображень підсумовує напис на екрані: Mary Kay – beauty 

empowered.  

У звіті голови компанії PepsiCo за 2015 рік усі підрозділи пронизує ідея 

“healthy”, що його номінує відповідний прикметник, уживаний в різних 

значеннях. У підрозділі Making healthier foods and beverages for our customers – 

це здорова їжа та напої – healthy eats; у підрозділі Generating healthy growth for 

our retail and foodser-vice partners – зростання суміжних галузей: we’re 

delivering top-tier growth for our retail partners; у підрозділі “Сontributing to a 

healthier planet while boasting our bottom line” – збереження природних 

ресурсів шляхом економії та зменшення відходів і пакувальних матеріалів: 
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from responsibly managing water use to reducing our waste and packaging 

materials; у підрозділі “Сreating a healthy workplace and culture for our 

associates” – хороші умови праці та сприятливе для роботи середовище: we’re 

also committed to building a workplace that’s diverse and inclusive ; у підрозділі 

“Promoting healthier communities wherever we operate” – допомога місцевим та 

іншим громадам: part of the way we contribute to our communities is by creating 

well-paying jobs, but we’re also doing our part to be a good neighbor in a number 

of other ways – from PepsiCo Gives Back – to supporting the people of Flint, 

Michigan in the wake of the water crisis; у підрозділі “A healthy future for all our 

stakeholders” – справедливі дивіденди для акціонерів і пайовиків: we’ll 

continue delivering healthy financial returns to our shareholders, and building a 

healthier future for our stakeholders (PepsiCo AR 2016). 

Для посилення персуазивного впливу укладачі звітів на Інтернет-сайтах 

послуговуються різноманітними лексико-синтаксичними засобами, зокрема 

номенклатурною, образною, експресивною, оцінною, розмовно-побутовою 

лексикою та фразеологією, словами-неологізмами. Номенклатурна лексика у 

формі назви бізнес-організації, її логотипу та продукції виконує також і 

розпізнавальну функцію, орієнтуючи користувача Інтернету в безмежному 

інформаційному просторі. Для цього компанії активно працюють над назвами, 

які б не викликали сумніву у їх належності, легко читалися й 

запам’ятовувалися, а в ідеалі – переходили в розряд брендів. До такої 

номенклатури безперечно належать назви всесвітньо відомих компаній Boeing, 

Caterpillar, Coca-Cola, General Motors, Johnson&Johnson, Marks&Spencer, 

Marriott, McDonald’s, Microsoft, Procter&Gamble та ін. Для логотипів часто 

обирають першу літеру з особливим правописом, як напр., літеру М у вигляді 

перехресних дуг (McDonald’s), скорочення за першими літерами: GM, J&J, 

M&S, P&G (General Motors, Johnson&Johnson, Marks&Spencer, 

Procter&Gamble); скорочення (апокопа) – САТ (Caterpillar), PepsiCo (Pepsi-

Cola), або скорочуючи назву до одного слова, як напр.: Avon (Avon Products), 

Deere (John Deere), Ford (Ford Motor), Wal-Mart (Wal-Mart Stores). 
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Номенклатурні назви продукції також мають продуманий характер і, по 

можливості, включають назву або частину назви компанії, напр.: Big Mac 

(McDonald’s), або перегукуються з її слоганом, напр.: Holiday Beauty Bag, 

Seasonal Beauty Bag (“Beauty Empowered” – слоган компанії Mary Kay). 

Образна лексика використовується для візуалізації в уяві реципієнта 

продукту або діяльності компанії – breakthrough, cloud, forefront, laptop, 

pipeline, road map, to paint a picture, напр.: IBM is now the global leader in cloud 

for the enterprise (IBM AR 2016); в атрибутивній функції –  для характеристики 

якостей об’єкта – iconic company / corporation, cutting-edge program, flagship 

phone, key decision, topline growth, top-tier performance, напр.: Across the 

company, we delivered top-tier financial performance, the kind of performance 

that’s commensurate with the confidence you’re placed us to stewared this iconic 

corporation (PepsiCo AR 2016), в предикативній функції – для cтворення 

моторних образів, пов’язаних з дієвим аспектом бізнесу – to champion, to drive, 

to face, to highlight, to scale, to stewared, to unlock, напр.: We continue to 

expanding new Everyday Nutrition business, unlocking new opportunities for 

topline growth (PepsiCo AR 2016). Образна метафорика сприяє більш цілісному, 

холіцистичному сприйняттю об’єкта, напр.: It’s also why we significantly 

accelerated efforts to create more connections with consumers under the umbrella of 

a global digital strategy (McDonald’s AR 2014).  

Експресивна лексика посилює ефект впливу на емоційну сферу 

реципієнта, є потужним засобом переконання у перевагах та правильних діях 

суб’єкта мовлення. Укладачі звітів часто звертаються до таких емоційно 

заряджених слів, як: challenge, exciting, incredible, powerful, remarkable, robust, 

aggressively, deeply, to empower, to inspire, to strive, напр.: We faced significant 

challenges – some of which were anticipated, while others were not (McDonald’s 

AR 2014).  

Оцінна лексика здійснює вплив як на логічну, так і на емоційну сфери 

реципієнта. У першому випадку – це лексика з логічною оцінкою – bad, good, 

number one, well, напр.: № 1 Contributer to U.S. Food & Beverage Retail Sales 
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Growth (PepsiCo AR 2016); супелятиви: the best, the highest, the largest, the 

strongest, напр.:  As one of the world’s largest retailers with 476,000 colleagues, we 

serve millions of customers every week in our stores and online (Tesco AR 2016); 

оцінні предикати, напр.: All three of our business sectors are well-positioned (J&J 

AR 2016); у другому – лексика з емоційною оцінкою (атрибути з семою 

найвищої якості) – extraordinary, great, tremendous, unique, напр.: 2013 was a 

year of tremendous progress at Yahoo (Yahoo! AR 2013); Despite an extraordinary 

challenging year, our people introduced new products, advanced our pipelines and 

expanded business in imerging markets (J&J AR 2010). 

Розмовно-побутова лексика та  фразеологія у звітах компаній виконує 

контактну функцію. З одного боку вона надає звіту форми звичайного 

наративу, з іншого, проводить думку про те, що і менеджмент, і клієнти такі 

самі звичайні люди і послуговується однією мовою, напр.: We embarked on a 

journey to define this new path for Avon – one that would provide solusion for North 

America business (Avon AR 2015); We are determined not to skip a beat in fiscal 

2015 (hp AR 2014). Слова-неологізми обирають передові IT-компанії для 

номінації нового продукту – Cloudant №SQL DB, роду діяльності –Geospital 

analysis, своїх працівників – IBMer, напр.: Every generation of IBMers has the 

opportunity and, I believe, the responsibility – to invent a new IBM (IBM AR 2014). 

Серед синтаксичних засобів впливу найуживанішими є відокремлення, 

категоричне твердження, риторичне запитання, спонукальне речення та 

діалогічна єдність у формі “запитання – відповідь”. Відокремлення в кінці 

речення покликано загострити увагу читача та створити свого роду емфазу: 

That is a world we all want to live in. The world you’re building, with IBM (IBM 

AR 2016); Avon is a company that stands for beauty, innovation, optimism… and 

above all for women (Avon AR 2014). Категоричне твердження сприяє 

посиленню позиції мовця, передає адресату упевненість в надійності та 

перспективності компанії, напр.: I’m confident we are taking the right actions to 

assert McDonald’s as a modern, progressive burger restaurant (McDonald’s AR 

2014). Цю роль також виконують комісиви, які виражають зобов’язання 
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адресанта щодо своїх подальших дій в інтересах адресата, напр.: We will 

strengthen Avon’s position as a leader in beauty, unleash the power of the Avon 

network, and introduce a new generation of women to a brand we know they will 

love (Avon AR 2015). Спонукальне речення заохочує адресата об’єднати спільні 

зусилля для покращання способу життя, прогресу суспільства, напр.: Let’s start 

with the phenomenon of one day – data (IBM AR 2013); Let’s build a smarter 

planet (IBM AR 2011). Спонукання у формі директива з відокремленням може 

вживатися, щоб змусити читача скористатися гіперпосиланням, напр.: Explore 

150+ stories of IBM. Today: ibm.com/12015ar (IBM AR 2011). 

Діалогічна єдність у формі “запитання – відповідь” покликана 

урізноманітнити, полегшити та діалогізувати дискурс, особливо якщо вона 

сформульована у вигляді коротких фраз з елементами парцеляції, напр.: Our 

beauty secrets? – Confidence. Strength. Pride (Avon AR 2015). З цією метою 

застосовується також серія запитань, напр.: Why would someone invest in us? 

Why would custormers buy from us? Why would society allow us to operate? Why 

would someone work here? (IBM AR 2011), відповіді на які читач отримує, 

прочитавши звіт. 

Мовні засоби впливу щорічних звітів посилюють ресурси відеориторики 

[28], які надає Інтернет. До них належать: орфографія, символіка, комп’ютерна 

графіка, фотомонтаж, кольористика. Англомовні компанії широко 

послуговуються можливостями комп’ютерних технологій, застосовуючи у 

друкованих матеріалах різноманітні шрифти, підкреслення, виділення та 

варіюючи розмір літер у назвах розділів і самому тексті. Перша частина звіту 

розрахована на широкий загал і зазвичай оформлена надзвичайно яскраво і 

привабливо. Компанії побутової хімії та косметики окрім назви документу 

виводять на першу сторінку свої слогани. Напр., компанія Avon виділяє слоган 

Beauty for a purpose курсивом та збільшеним кеглем, розміщуючи по діагоналі 

аркуша на яскраво-рожевому фоні, де проглядаються слова, що позначають 

ключові поняття її філософії: inspiring, entrepreneurial, sisterhood, innovative, 

purposeful, strength, confident, women, independence (Avon AR 2015). Компанії-
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виробники електронної продукції та комп’ютерних технологій або 

користуються вже відомим дизайном (компанія Yahoo! AR 2015-2016 

використовує аналогічний дизайн компанії Avon), або спрощують його до 

простого напису, логотипу або фото людини з планшетом (hp AR 2014, 

Microsoft AR 2016). Виняток демонструє компанія IBM у щорічному звіті за 

2016 рік, застосовуючи більш креативний підхід. Першу сторінку укладачі 

оформляють лаконічним слоганом You, with IBM та назвою, яку вдало 

доповнює друга сторінка з зображеннями людей різних професій, що 

дублюються в тексті і виступають організуючим моментом документу.  

Зображення різних предметів на логотипах (Unilever AR 2014), цифрах 

на позначення року (PepsiCo AR 2016) або фоні (Yahoo! AR 2015-2016) 

використовуються не тільки для візуалізації продукту або роду діяльності, як 

напр., склянка з напоєм, фрукти, листя, дерева, краплі води, хвилі (PepsiCo AR 

2016), а й з метою символізації месиджу, напр., глобальний масштаб 

корпорацій передбачає зображення глобусу або земної кулі (Yahoo! AR 2015-

2016), гуманні наміри зберегти довкілля символізують зображення сонця, 

веселки, хмар, рослин, тварин (PepsiCo AR 2016, Unilever AR 2014,Yahoo! AR 

2015-2016), турботи про людину – зображення серця (Yahoo! AR 2015-2016). 

Символічного характеру набувають логотипи, які читаються як знак. 

Напр., логотип компанії McDonald’s – це зображення літери M у формі арки  

, 

яка традиційно прикрашає фасад цього ресторану. Логотип мережі готелів 

Marriott містить зображення кола, в яке вписана стилізована перша літера 

назви, що символізує міжнародний характер діяльності компанії. Логотип 

Home Retail Group розроблений у вигляді паперової коробки-будиночка з 

написом назви фірми, яка символізує профіль діяльності компанії – продаж і 

доставка товарів для дому. Логотип компанії Microsoft містить зображення 

різнокольорового чотирикутника, який символізує технологію комп’ютерного 

вікна, уперше застосованого у 1995 р. в операційній системі DOS: 
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Компанія British Airways доповнює свій логотип синьо-червоною 

стрічкою (кольори британського прапора); компанія Pepsi-Cola – зображенням 

земної кулі , що символізує її транснаціональний характер; 

компанія Boeing – схематичним зображенням земної кулі з траєкторією 

польоту літака , що є символом міжконтинентальних 

перельотів. Логотип компанії Apple містить зображення яблука, компанії John 

Deere – оленя, які є візуальними символами їхніх назв. 

Таким чином, Annual Report є жанром звітного характеру, комунікативна 

мета якої полягає в інформуванні різних категорій адресата – партнерів, 

інвесторів, акціонерів, кредиторів, клієнтів, державних і громадських 

організацій, широкої громадськості – про результати економічної діяльності 

бізнесу. Тому він має ознаки логічності, послідовності, термінологічності, 

офіційного стилю викладу, які забезпечують структуризація, тематична 

узгодженість та когезійність мовного матеріалу. Застосовуючи широку палітру 

аргументації, щорічний звіт також виконує функцію самопрезентації та 

здійснює персуазивний вплив на логіко-психо-емоційну сферу реципієнта. З 

цією метою укладачі звітів послуговуються різного роду риторичними 

прийомами на логіко-семантичному, синтаксичному та текстовому рівнях. 

Психо-емоційний вплив посилюють засоби відеориторики – орфографія, 

символіка, комп’ютерна графіка, фотомонтаж, колористика, які забезпечують 

спільні зусилля менеджменту компаній, веб-дизайнери, художники, фотографи 

та IT-технологи. 

3.3.4. Жанрові форми Mission Statement, Code of Ethics. Жанрова форма 

Mission Statement (офіційна заява) – важливий елемент сучасної бізнес-

комунікації. Жодна велика компанія не оминає можливості заявити про себе 

широкому загалу, наголосити на своїй унікальності та суспільній значущості, 

використовуючи потужні можливості світової мережі. Офіційна заява (mission 
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statement, vision, mission and values, corporate credo) – це свого роду 

“навігаційна карта”, письмова декларація, у якій постулюються філософія та 

основні етичні принципи діяльності компанії. Вона визначає основну мету, 

перспективи та напрями діяльності компанії на даний момент та в 

майбутньому (vision), визначає базові цінності (corporate values), орієнтована 

як на саму організацію в особі її співробітників, так і на широкий загал і має 

два формати – короткий та розширений виклад. У короткому варіанті заява 

містить кілька речень, серед яких обов’язковим є слоган організації, напр.: To 

inspire and nurture the human spirit - one person, one cup and one neighborhood at 

a time та перелік культурних цінностей, які сповідує компанія, напр.: Our 

values: Creating a culture of warmth and belonging, where everyone is welcome. 

Acting with courage … and finding new ways to grow our company and each other. 

Being present, connecting with transperancy, dignity and respect. Delivering our 

very best in all we do (Starbucks Coffee Co). 

Другий варіант, який так само формулюється і для внутрішнього, і для 

зовнішнього використання, містить кілька сторінок і включає такі компоненти: 

мета та філософія, сфера діяльності, методи досягнення цілей, соціальна 

політика організації. Вони складають основні рубрики заяви і визначають її 

зміст. До змістових категорій офіційної заяви належать: “customers”, “people / 

diverse team”, “shareholders’ value”, “corporate citizenship”, які розгортаються у 

такі пропозиції: Satisfied customers are essential to our success; We value the 

skills, strength and perspectives of our diverse team; Our business must produce a 

profit, and we must generate superior returns; We will provide a safe workplace and 

protect the environment (Boeing). 

Більшість компаній, що представляють свої офіційні заяви на Інтернет-

сайтах, декларують готовність дотримуватися базових загальнолюдських та 

суспільних цінностей, загальна кількість яких перевищує 50. Вони містять такі 

суспільно-економічні категорії, як: “customer” (покупець), “people” (люди), 

“corporate citizenship” (корпоративний громадянин), “community” (громада), 

“environment” (довкілля), “health” (здоров’я), “animal welfare” (піклування про 
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тварин). З метою аналізу цінностей, представлених в цьому документі, були 

застосовані дві логічні операції: 1) об’єднаня близьких за змістом понять під 

однією назвою, напр.: “accountability”, “responsibility” → responsibility, 

“collaboration”, “teamwork” → teamwork, “care”, “hospitality” → care, “decency”, 

“generosity” → decency, “honesty”, “truth” → honesty, “relationships”, “sharing 

with others” → relationships; 2) поділ отриманих понять на дві групи: суспільно 

значущі та загальнолюдські. Подальший аналіз засвідчив, що серед суспільно 

значущих цінностей найпоширенішими є “integrity” (21), “diversity” (9), 

“teamwork” (10), “excellence” (9), “quality” (6) та “innovation” (5); серед 

загальнолюдських – “decency” (24), “honesty” (17), “dignity” (13), “respect” (11).  

Як засвідчують офіційні заяви, в бізнес-середовищі суспільно значущу 

цінність “integrity” розуміють як поведінкову норму “doing what is right”, що 

засвідчують гасла компаній: Acting with Integrity Around the Globe. The REAL 

Thing – The RIGHT Way (Coca-Cola), Winning with integrity (Yahoo’s); заяви 

президентів: “Our business relies upon intеrgrity and good judgement” 

(J. W. Marriott, Jr.), “Personal and moral integrity is one of our basic fundamentals 

and it has to start with each of us” (Sam Walton) та менеджменту компаній: We 

do what’s right. We work with integrity, honesty and high performance every day 

(GM MS). Іноді керівництво навмисно розтлумачує зміст цього поняття для 

своїх співробітників: Our tradition of integrity: Be accurate, honest and fair. Avoid 

even the appearance of wrongdoing. Obey the law. Understand the implications of 

our actions. Be trustworthy. Treat others with dignity and respect. Work for the good 

of community (Marriott BCG).  

Поняття “diversity” отримало значне поширення в бізнес-середовищі за 

останні роки, чому сприяли ідеї толерантності, боротьба за рівні права та 

антидискримінаційні закони. Бізнес, чутливий до змін у світі, не оминув 

можливості долучити це поняття до своїх базових цінностей, увівши його 

також в офіційні заяви: We respect each other and сelebrate to diversity so that 

everyone can give their best (BBC MS). 
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Поняття “teamwork”, під яким розуміють злагоджену працю, хороші 

(іноді дружні) стосунки, уміння допомагати один одному в ім’я спільної 

справи, високо поціновується в сучасному бізнес-середовищі як потужний 

інструмент підвищення ефективності, а значить, і прибутковості підприємства. 

В офіційних заявах його засвідчують як прямі номінації teamwork, our team, 

collaboration, так і перифрази work better together (IHG CC), напр.: Win as a 

team (Sears MS), We are one BBC: great things happen when we work together 

(BBC MS), Work effectively together as one team (Ford MS). 

Не обмежуючись виголошенням суспільно значущих цінностей у своїх 

офіційних заявах, компанії звертаються і до суто людських цінностей на 

кшталт “decency”, “honesty”, “dignity”, “respect” та ін. З погляду етики вони не 

менш важливі і для завоювання хорошої репутації бізнесу, і для налагодження 

доброзичливих стосунків серед співробітників компанії. З цією метою в 

офіційні заяви уводять афористичні вислови засновників компаній: There is the 

most intimate connection between decency and a good business (Henry Ford), The 

basis of our entire business is that we are ethical, truthful, and dependable (Ray 

Krok), виголошують хрестоматійні істини з алюзіями на святе письмо, бізнес-

аксіоми: The company values its partnerships with customers, suppliers and 

consumers. Treat these partnerships in the same manner we expect to be treated 

(Coca-Cola MS), як мантру повторюють тезу про цінність персоналу: Our most 

valuable asset is our people (Ford MS), Our people is the key to success (bp MS), 

The diverse group of men and women who work for our company are its most 

important resource (Ford MS). 

Апеляція до таких категорій, як “customer”, “people”, “corporate 

citizenship”, “community”, “environment”, “health”, “animal welfare” несе 

сильний емоційний заряд і здійснює потужний вплив на психо-емоційну зону 

реципієнта, особливо якщо вони уведені в розряд цінностей бізнесу: The main 

purpose of a corporation should be to serve customers, employees, and communities 

(Ford MS); We earn customers for life (GM MS); We place our customers 
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experience at the core of what we do (McDonald’s MS); We care for our customers, 

consumers and our world (PepsiCo MS). 

Проте, спостерігаються випадки, коли під однією і тією ж номінацією 

різні компанії представляють різні цінності, що очевидно з їхніх дефініцій, 

напр., “ownership”. В одному тлумаченні це поняття означає “володіння”: We 

all act as owners, treating the company’s assets as our own and behaving with the 

company’s long-term success in mind (P&G Our Value and CC), в іншому – 

“відповідальність”: We are the owners of our actions and decisions (Hilton MS). 

Цікавими є окремішні цінності, пов’язані з профілем діяльності компанії або 

специфікою ведення бізнесу, напр.: “cybersecurity” (GM), “hospitality” (Hilton), 

або такі, що зазвичай не долучаються до ціннісного ряду бізнес-організацій, 

напр., “fun” (Yahoo). В останньому випадку компанія пояснює свій вибір 

підвищенням результативності підприємства: We believe humor is essential to 

success (Yahoo’s CE).  

Функціональне призначення цього жанру також полягає в інформуванні 

співробітників про стратегічні цілі та завдання компанії, регулюванні та 

унормуванні стосунків між керівництвом та колективом. Дистанцію та 

ієрархічність стосунків між адресантом та адресатом у великих компаніях 

(American Express, Apple, Avon, Coca-Cola, Google, Hilton, Marriott, Mary Kay, 

McDonald’s, Tesco) укладачі заяв намагаються нівелювати за зарунок 

інклюзивних займенників we, our, напр.: Our Core Purpose and Values define the 

way we do business, how we treat our customers, our people, each other and our 

suppliers (Tesco MS). 

Для досягнення очікуваного перлокутивного ефекту застосовують 

тактики переконання у формі кредо, мантр, формулювань філософії компанії, 

напр.: Every little helps (Tesco MS), Don’t be evil (Google MS); слоганів, напр.: 

To create value for customers to earn their lifetime loyalty (Tesco MS), We make 

every customer in every restaurant smile (McDonald’s MS), We make people happy 

(Walt Disney MS). 



187 

 

Щоб справити позитивне враження на адресата, в офіційних заявах 

застосовують тактику позитивної самопрезентації в текстах-описах діяльності 

компанії від третьої особи, напр.: Tesco Ireland makes a significant contribution 

to the national economy every year. We are one of the largest private sector 

employers in Ireland, employing some 12,000 people in towns and cities all over the 

century (Tesco Ireland), у формі категоричних тверджень: What we do, we do well 

(Coca-Cola), We’re the owners of our actions and decisions (Hilton), No one tries 

harder for customers (Tesco). Останні, проте, мають дещо претензеційний 

характер, що однозначно зменшує ефект впливу. 

Для посилення ефекту впливу застосовують апелятивну тактику, яка 

виражається в прямих та непрямих звертаннях, напр.: Customers are at the heart 

of everything we do; All retailers, there’s one team … The Tesco Team (Tesco), 

прийомі рефреймінгу: To create value for customers; Our primary concern is to 

serve our customers (Tesco), Mary Kay mission is to enrich women’s lives (Mary 

Kay), у яких компанії Tesco та Mary Kay позиціонують себе як благодійну 

організацію, що протирічить основній меті бізнесу – to maximize profit.  

Для створення довірливих стосунків та дружньої тональності в 

офіційних заявах такі компанії, як Apple, Avon, Coca-Cola, Delphi, Google, 

Hilton, Mary Kay, McDonalds, Tesco та ін., вживають розмовно-побутові слова 

та вислови: fun, click, top-noch, turnaround, to meet the needs, напр.: Give us a 

call today; We will be more that happy; When the need arises your partners will 

have the necessary data to plan your turnaround (Delphi MS); експресивно-

емоційну лексику: passion, passionate, magical, напр.: Our brands inspire passion 

and loyalty (GM MS); образні слова і вислови: at the heart, business landscape, 

key business strategy, heartfelt experience, success path, blue box value, golden 

rule, beacon of innovation, user-friendly and easy-to-use products, on the face of the 

Earth, whose lives we touch, to reach the heart and spirit, to shape a better future, 

our culture mirrors the heritage of aviation, напр.: Customers are at the heart of 

everything we do (Tesco MS), We believe that we’re on the face of the Earth to make 

great product  (Apple MS); вставні слова, які апелюють до почуттів читача, 
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напр.: And frankly, we don’t settle for anything less than excellence (Apple MS); 

перелічення: Inspire creativity, passion, optimism and fun (Coca-Cola MS); 

стилістичні фігури, напр., римування: innovation, aspiration and imagination, for 

the mind that advance humankind, If it is to be, it’s up to me (Coca-Cola MS); 

персоніфікацію: responsible citizen (про компанію); гіперболізацію: to fill the 

earth with the light and warmth of hospitality; метафоризацію: We’re team players 

in everything we do (Hilton MS), To grow our business by providing quality 

products (Sears MS); метонімізацію: to refresh the world, We are the Good Hands 

(Allstate Our Shared Vision); порівняння: our company is as strong and vital as 

our heritage; анафоричні повтори: Good citizenship is good business (Hewlett-

Packard MS); …by delivering exceptional experiences – every hotel, every guest, 

every time (Hilton MS); епіфоричні повтори: one team … The Tesco Team; 

відокремлення / парцеляцію: We do the right thing, every time (Hilton MS) та ін. 

Для посилення персуазивного впливу компанії широко використовують в 

офіційних заявах супелятиви: the best, the best thing, the most, the most 

successful, the most hospitable, the world’s best quick servise, the highest quality, 

the best-in-class service, superior returns / value, позитивно заряджену оцінну 

лексику: first-class / world-class company, world-class leader, exceptional 

experience, excellent customer service; напр.: We intend to maintain the same 

standard of excellence in the future that we have exhibited in the past (Delphi MS); 

експресивні атрибути: great product, great place to work, wonderful thing, 

outstanding quality; афоризми відомих підприємців, напр.: We believe in the 

simple, not the complex (Tim Cook, Apple); алюзії і посилання на святе письмо, 

напр.: Treat people how we like to be treated (Tesco MS), Balance in our lives with 

God, family and career in harmony (Mary Kay), покликані створити ефект 

достовірності та компетентності. 

Для більшої ілюстративності послуговуються візуальними та 

графічними засобами Інтернету, а саме: капіталізацією слів: Our Core Purpose 

and Values; жирним шрифтом: Vision, Mission and Values; розбивкою тексту на 

рубрики: 
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Vision 

Mission  

Cultural Values. 

Візуалізацію базових цінностей іноді представляють у вигляді графічних 

зображень та малюнків, як напр., в офіційній заяві компанії Tesco: 

, 

де ціннісний ряд компанії зображає стилізоване дерево (Tesco MS). 

Жанрова форма Code of Ethics (етичний кодекс / кодекс з етики) 

представляє собою швидше ідеалізований образ компанії, штучно створений 

нею самою імідж, що підтверджують афоризми бізнес-експертів: Business 

ethics is an oxymoron (P. Major), Business integrity is an oxymoron (F. L. Holder). 

Для переконання в існуванні такого роду реальності етичний кодекс 

оформляють як діловий документ, чому сприяють його композиція, 

компетентність викладу, діловий стиль, різного роду тактичні прийоми та 

мовні засоби.   

Слово ethics походить від грец. ethos, що означає “conduct, customs or 

character” (поведінка, традиція або характер). Звідси, як робить висновок 

К. Айрені, етика – це спосіб поведінки, манера або традиція, а також 

характеристика моралі людини і, ширше, прийняття відповідальності. І коли 
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мова заходить про те, що правильно / неправильно, прийнятно /  неприйнятно, 

принципово / непринципово, відповідає / не відповідає протоколу, це також 

стосується етики [499]. Якщо кодекс – це система принципів і правил (system 

of principles and rules) [640], то відповідно етичний кодекс – це низка 

нормативів професійної поведінки (a set of standards of professional behavior) 

[669] або правил, напрацьованих організацією для своїх працівників та 

управлінців з метою узгодження їхніх дій з базовими цінностями та 

моральними нормами компанії (a set of guidelines issued by an organization to its 

workers and management to help them conduct their actions in compliance with its 

primary values and ethical standards) [612]. 

Композиційно етичні кодекси зазвичай містять три частини. Перша 

частина – сode of conduct – орієнтована на працівників компанії й регулює 

їхню поведінку. Вона детально прописана і часто укладається юристами. До 

неї входять такі питання, як: конфлікт інтересів, антиконкуретна поведінка, 

конфіденційність інформації та особистих даних, приватність / невтручання в 

особисті справи, зарплата та бонуси. Працівникам часто пропонують укласти з 

компанією відповідну угоду, яку поновлюють щорічно. Як стверджує 

Т. Дональдсон, така угода є запобіжним заходом від можливих порушень і 

дозволяє керівництву здійснювати моніторинг за поведінкою своїх підлеглих 

[468].  

Друга частина стосується базових цінностей та етичних норм, якими 

керується компанія у своїй діяльності. Вона розрахована на широкий загал, 

несе позитивний імпульс, часто формулюється як кредо, може мати авторство, 

як напр., кредо компанії J&J, сформулюване її харизматичним лідером, яке 

починається як публічна промова: We believe our first responsibility is to doctors, 

nurses and patients, to mothers and fathers and all others who use our products and 

services (Our Credo / J&J), або принципи фірми Alcoa, які нагадують обіцянки 

політиків або публічні гасла: We live our Values everywhere, all of the time. We 

demonstrate integrity in our behavior and actions. We keep our promises. We have 

the confidence and courage to ask for help, etc. (Alcoa’s СЕ 2005). Метою цієї 
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частини є позиціювання компанії у конкурентному середовищі, її 

самоідентифікація, приваблення клієнтів та інвесторів, консолідація 

співробітників. Для створення позитивного враження та дружньої тональності 

використовується звична загальновживана мова, іноді емоційно забарвлена 

лексика на відміну від першої частини, написаної офіційним стилем з 

використанням нейтральної та термінологічної лексики.   

Третя частина етичного кодексу орієнтована на суспільство та громаду, у 

межах яких працює компанія і яка є її членом (social citizen). Відповідальність 

перед суспільством та людством за результати своєї діяльності, чесність та 

принциповість у дотриманні законодавства – основна мотивація цієї части: We 

are responsible to the communities in which we live and work and other world 

community as well. We must be good citizens – support good works and charities 

and bear our fair share of taxes. We must encourage civic improvements and better 

health and education. We must maintain in good order the property we are 

privileged to use, protecting the environment and natural resources (Our Credo / 

J&J). 

Більшість компаній, що представляють свої етичні кодекси на Інтернет-

сайтах, декларують готовність дотримуватися базових загальнолюдських та 

суспільних цінностей, загальний список яких перевищує 50. З метою аналізу 

цінностей, представлених в етичних кодексах, були застосовані дві логічні 

операції: 1) об’єднаня близьких за змістом понять під однією назвою, напр.: 

“accountability” та “responsibility” → responsibility, “collaboration” та 

“teamwork” → teamwork, “care” та “hospitality” → care, “decency” та 

“generosity” → decency, “honesty” та “truth” → honesty, “relationships” та 

“sharing with others” → relationships; 2) поділ отриманого переліку понять на 

дві групи: суспільно значущі та загальнолюдські. Подальший аналіз засвідчив, 

що серед суспільно значущих цінностей найпоширенішими є integrity (21), 

diversity (9), teamwork (10), excellence (9), quality (6) та innovation (5). Серед 

суто людських цінностей найпоширенішими виявилися decency (24), honesty 

(11), dignity (12), respect (7). 
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У бізнес-середовищі поняття “integrity” розуміють як поведінкову норму 

“doing what is right”, напр., у гаслах компаній: Acting with Integrity Around the 

Globe. The REAL Thing – The RIGHT Way (Coca-Cola CBC), Winning with 

integrity (Yahoo’s CC); заявах президентів компаній: “Our business relies upon 

intеrgrity and good judgement” (J. W. Marriott, Jr.), “Personal and moral integrity 

is one of our basic fundamentals and it has to start with each of us” (Sam Walton, 

Founder) та менеджменту: We strive to do business the right way and win with 

integrity (GM CC); We do what’s right. We work with integrity, honesty and high 

performance every day (GM CC). Іноді керівництво навмисно розтлумачує зміст 

цього поняття для своїх співробітників: Our tradition of integrity: Be accurate, 

honest and fair. Avoid even the appearance of wrongdoing. Obey the law. 

Understand the implications of our actions. Be trustworthy. Treat others with dignity 

and respect. Work for the good of community (Marriott Biz Conduct Guide).  

Поняття “diversity” отримало значне поширення в бізнес-середовищі за 

останні роки, чому сприяли ідеї толерантності, боротьба за рівні права та 

антидискримінаційні закони. Бізнес, чутливий до змін у світі, не оминув 

можливості долучити це поняття до своїх базових цінностей, увівши його 

також в етичні кодекси: We are committed to equal opportunity in employment and 

to fostering diversity in our workforce (Ford CC). 

Поняття “teamwork”, під яким розуміють злагоджену працю, хороші 

(іноді дружні) стосунки, уміння допомагати один одному в ім’я спільної 

справи, високо поціновується у сучасному бізнес-середовищі як потужний 

інструмент підвищення ефективності, а значить, і прибутковості підприємства. 

В етичних кодексах його засвідчують як прямі номінації teamwork, our team, 

collaboration, так і перифрази work better together (IHG CC), напр.: We work 

together with governments and communities to contribute to sustainable growth, 

create jobs and invest in people (bp CC). 

Не обмежуючись виголошенням суспільно значущих цінностей у своїх 

етичних кодексах, компанії звертаються і до суто людських цінностей на 

кшталт decency, honesty, dignity, respect та ін. З погляду етики вони не менш 
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важливі і для завоювання хорошої репутації бізнесу, і для налагодження 

доброзичливих стосунків серед співробітників компанії. З цією метою в етичні 

кодекси уводять відповідні вислови засновників компаній: There is the most 

intimate connection between decency and a good business (Henry Ford), The basis 

of our entire business is that we are ethical, truthful, and dependable (Ray Krok, 

1957), виголошують хрестоматійні істини з алюзіями на святе письмо, відомі 

бізнес-аксіоми: The company values its partnerships with customers, suppliers and 

consumers. Treat these partnerships in the same manner we expect to be treated 

(Coca-Cola CBC), We treat everyone how they like to be treated (Tesco CBC), як 

мантру повторюють ту саму тезу про цінність персоналу: Our most valuable 

asset is our people (Ford CC), Our people is the key to success (bp CC), The diverse 

group of men and women who work for our company are its most important 

resource (Ford CC). 

Апеляція до таких категорій, як “customer”, “people”, “corporate 

citizenship”, “community”, “environment”, “health”, “animal welfare” в етичних 

кодексах компаній несе сильний емоційний заряд і здійснює потужний вплив 

на психо-емоційну зону реципієнта, особливо якщо вони уведені в розряд 

цінностей бізнесу: The main purpose of a corporation should be to serve 

customers, employees, and communities (Ford CC); We earn customers for life (GM 

CC); We place our customers experience at the core of what we do (McDonald’s 

CC); We care for our customers, consumers and our world (PepsiCo Global CC); 

“Do the right thing” for our customers, colleagues, shareholders and communities 

(Tesco Our CBC). 

Проте, спостерігаються випадки, коли під однією і тією ж номінацією 

різні компанії представляють різні цінності, що випливає з їхніх дефініцій, 

напр., ownership. В одному тлумаченні це поняття означає “володіння”: We all 

act as owners, treating the company’s assets as our own and behaving with the 

company’s long-term success in mind (P&G Our Value and CC), в іншому – 

“відповідальність”: We are the owners of our actions and decisions (Hilton CC). 

Цікавими є окремішні цінності, пов’язані з профілем діяльності компанії або 
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специфікою ведення бізнесу, напр.: “cybersecurity” (GM), “hospitality” (Hilton), 

або такі, що зазвичай не долучаються до ціннісного ряду бізнес-організацій, 

напр., “fun” (Yahoo). В останньому випадку компанія пояснює свій вибір 

підвищенням результативності підприємства: We believe humor is essential to 

success (Yahoo’s CE).  

Самоідентифікації компаній в етичних кодексах сприяють також 

графічні засоби подачі контенту, напр., поєднання слів з символікою фірми:  

McDonald’s , або представлення цінностей бізнес-організації 

у вигляді схеми (P&G): 

, 

 

де кожна позиція супроводжується роз’ясненням: P&G People – We attract and 

recruit the finest people in the world; Leadership – We are all leaders in our area of 

responsibility; Ownership – We accept personal accountability to meet the business 

needs; Integrity – We always try to do the right thing; Passion for Winning – We are 

determined to be the best at doing what matters most; Trust – We respect our P&G 

colleagues, customers, consumers and treat them as we want to be treated (P&G 

Values and CC).  

Отже, етичний кодекс – це необхідний атрактивний інструмент для 

успішного спілкування з партнерами, інвесторами, державними та 

громадськими організаціями та співробітниками компаній. З одного боку, він 

допомагає позитивно презентувати компанію широкому загалу, сприяти її 

хорошій репутації, з іншого боку, консолідувати колектив підприємства в 
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єдину команду. Цей документ має дещо декларативний та претензійний 

характер, створює ілюзію реальності, в яку можуть повірити лише наївні або 

надто віддані компанії працівники та клієнти.   

 

Висновки до третього розділу 

 

Отже, сучасний англомовний бізнес-дискурс – це лінгвокогнітивний 

феномен, що продукується англо-американською діловою спільнотою у 

часових межах – кінець ХХ – початок ХХІ ст. і має ознаки інформативності, 

прагматичності, нормативності, регламентованості, точності, лаконічності, 

етикетності, до певної міри закритості й ритуалізованості. 

Ділове спілкування – це суспільно обумовлена мовна взаємодія у сфері 

соціально-правових та економічних відносин (адміністративних, законодавчо-

правничих, виробничих, комерційних, дипломатичних), спрямована на 

вирішення практичних завдань та досягнення конкретних цілей. Паралельне 

вживання термінів діловий дискурс та бізнес-дискурс на позначення того 

самого референта в мовознавчих студіях свідчить про контамінацію близьких 

у семантичному плані термінів й ототожнення понять, які вони позначають. 

Термін діловий дискурс у поняттєвому плані ширший, ніж бізнес-дискурс, 

вживається на позначення офіційного спілкування в різних галузях, 

опосередкованих офіційними стосунками; бізнес-дискурс позначає мовленнєву 

практику професійного співтовариства в процесі виробництва, комерційної 

діяльності, управління персоналом у межах та поза межами бізнес-організацій, 

що обслуговує економічні відносини на базі приватної власності та вільного 

підприємництва.  

Економічний та бізнес-дискурс належать до однієї предметної сфери 

“економіка” і співвідносяться між собою як родо-видові поняття, що 

перебувають у відношенні підпорядкування. Економічний дискурс є 

суспільно-комунікативною практикою усього соціуму, обслуговує 

загальносуспільні економічні інтереси й оперує макроекономічними 
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категоріями та концептами. У свою чергу, бізнес-дискурс є суспільно-

комунікативною практикою професійної спільноти, обслуговує професійні 

інтереси й оперує категоріями мікроекономічного порядку та концептами, що 

сформувалися у сфері бізнесу та підприємництва. Розмежування понять 

“економічний дискурс” та “бізнес-дискурс” відбувається за сферою 

оперування, учасниками, тематикою, типовими жанровими формами та 

характерними концептами. Зонами їх перетину є міжгалузеві економічні 

концепти “production”, “ownership”, “money / profit”, “goods”, “trade”, що 

однаково притаманні обом різновидам дискурсів.   

Комунікація у бізнесі опосередкована інститутом економіки, належить 

до офіційного типу мовлення, відбувається завдяки фаховим знанням, 

отриманим в процесі професійної діяльності або спеціальної підготовки 

спеціалістів і має цінність в межах цієї професійної групи. Міжособистісні 

стосунки, гендерний та віковий параметри у ньому, як правило, нівелюються, 

за винятком ситуацій, у яких спілкування набуває персоніфікованих ознак.  

Інтенсивний розвиток Інтернету вніс суттєві зміни в характер бізнес-

комунікації, яка набула більшої інтерактивності та індивідуальної взаємодії, а 

бізнес отримав не тільки нове середовище для спілкування, а й інструмент для 

ведення віртуальної комерційної діяльності. Бізнес-сайт почав виконувати такі 

стратегічні завдання: заявляти про присутність компанії на ринку, свідчити про 

переваги товару / послуги, приваблювати потенційних інвесторів, партнерів, 

франчайзерів та співробітників, формувати позитивний імідж, підвищувати 

репутацію, впливати на суспільну думку. До дискурсивно-прагматичних 

стратегій бізнес-сайту належать: гіпертекстовість та полікодовість інформації, 

зручність у користуванні, навігація, орієнтованість на цільового споживача, 

врахування менталітету, національно-культурних особливостей користувачів. 

Спілкування в Інтернет-просторі між бізнес-компаніями, їхніми партнерами, 

акціонерами, клієнтами, державними та громадськими організаціями і 

користувачами блогів часто відбувається в режимі онлайн, що його 

прирівнюють до усно-письмової форми мовлення.  
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Корпоративний сегмент бізнес-дискурсу, представлений в  Інтернет-

просторі, поділяємо на комерційний, управлінський, корпоративний та дискурс 

маркетингу. Комунікативно-прагматична модель кожного з різновидів бізнес-

дискурсу містить такі параметри: соціальна місія, комунікативна мета, 

комунікативні стратегії, базові цінності, ключові концепти, рольовий сценарій, 

регістр і тональність мовлення. 

Як засвідчив аналіз матеріалу, соціальна місія комерційного дискурсу та 

дискурсу маркетингу – це забезпечення суспільства матеріальними благами, 

дискурсу менеджменту – створення організаційної структури, організаційного 

– пропагування корпоративної культури. Комунікативна мета комерційного 

дискурсу – вплинути на поведінку покупця при виборі товару; дискурсу 

маркетингу – створити суспільство споживання, виховати лояльного 

споживача; дискурсу менеджменту – долучити до базових цінностей компанії 

її співробітників, партнерів, клієнтів, інвесторів; організаційного – об’єднати 

працівників в єдину команду, створити позитивний імідж в очах суспільства. 

Комунікативна мета впливає на вибір стратегій: в комерційному дискурсі 

– це персуазивна стратегія (з аргументами “value”, “image”, “unique”); в 

дискурсі маркетингу – стратегії маніпулювання, зваблення та формування 

позитивного іміджу (з прийомами слоганізації, брендингу, стилізації); в 

управлінському дискурсі – інформативна, прескриптивна, аргументативно-

переконуюча; в корпоративному – стратегії позитивної самопрезентації та 

комунікативної атракції.   

В залежності від різновиду дискурсу різняться його базові цінності: для 

комерційного дискурсу – це матеріальні блага, прибуток, товар, клієнт; для 

дискурсу маркетингу – довіра, лояльність, позитивний імідж та репутація; для 

управлінського дискурсу – організація, ефективність, прийняття рішень, 

інновації, економія; для  корпоративного дискурсу – імідж, бренд, репутація 

фірми, “espris de cors”.   

Бізнес-концепти не тільки реалізують  свій змістовий потенціал в 

дискурсі, а й виступають його організуючим началом. Для кожного з 
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різновидів бізнес-дискурсу визначальним є той чи інший концепт.  Для 

комерційного дискурсу та дискурсу маркетингу – це концепти “goods”, 

“money”, “wealth”, актуалізовані в номенклатурних назвах та комерційних 

брендах; для управлінського дискурсу – концепти  “management” та “work”, 

об’єктивовані у прямих номінаціях, моделях управління, МА-директивах; для 

корпоративного дискурсу – концепт “company”, вербалізований в 

номенклатурних назвах, торгових марках, логотипах, прізвищах та почесних 

титулах засновників і власників компаній. 

Відповідно до дискурсу варіюється і рольовий сценарій. Для 

комерційного дискурсу характерним є рольовий сценарій “продавець – клієнт”, 

який визначає диспаритетний регістр, підкреслено ввічливу та дружню 

тональність; для дискурсу маркетингу – рольовий сценарій “маркетолог / піар-

менеджер – суспільство”, який визначає паритетний регістр, нейтральну 

тональність, діловий, переконливий, піднесений тон; для управлінського 

дискурсу – рольовий сценарій “керівник – підлеглий”, який визначає 

диспаритетний регістр спілкування, офіційну або напів-офіційну тональність, 

діловий або неформальний тон; для корпоративного дискурсу –рольові 

сценарії “менеджмент – персонал”, “менеджмент – суспільство”, які 

визначають диспаритетний регістр, офіційно-ділова тональність, дружній тон.    

Жанрові форми Internet-shop, backgrounder, business plan, annual report, 

mission statement, code of ethics, характерні для корпоративного сегменту, 

відображають основні ознаки бізнес-дискурсу в Інтернет-просторі – 

гіпертекстовість, інформативність, персуазивність, емотивність та 

самоідентифікацію. 

Основні положення розділу викладені в авторських публікаціях [204;          

211- 212; 224;  233- 234;  239;  244;  246-248;  533]. 

Наступний розділ присвячено моделюванню архітектоніки 

макроконцепту “business” та інтегрованих у нього концептів “enterprise”, 

“work”, “company”.  
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РОЗДІЛ 4 

МОДЕЛЮВАННЯ АРХІТЕКТОНІКИ МАКРОКОНЦЕПТУ 

“BUSINESS”  

 

Наукова концепція бізнесу ґрунтується на загальнофілософській теорії 

людської діяльності (від лат. activus – “діяльний, енергійний”) як специфічної 

форми активного відношення людини до світу, зміст якої складає його 

цілеспрямована зміна та перетворення [136, c. 33]. Поняття “діяльність” 

охоплює різні форми людської активності (економічної, політичної, 

культурної).  

Діяльність, подібно до культури, прогресу, свободи, моралі тощо, не 

локалізована у соціальному просторі, пронизує усі сфери суспільства і є 

всюдисущою. Традиційно розрізняють пізнавальну діяльность, спрямовану на 

отримання істинного знання про об’єкт, та практичну (перетворюючу) 

діяльність, спрямовану на його перетворення. Водночас предметно-

перетворююча діяльність може реалізовуватися лише на основі духовно-

перетворюючої діяльності, адже людина перетворює світ цілеспрямовано, 

відповідно до своїх уявлень, замислів, проектів, планів [312, c. 62]. Отже, під 

практичною діяльністю розуміємо і предметно-перетворюючу, і духовно-

перетворюючу діяльність, а також її об’єктивацію.  

Метою людської діяльності є перетворення предметів (об’єктів) довкілля 

та приведення їх у відповідність до своїх потреб. Звідси предметна 

матеріальна діяльность людей – основа функціонування суспільства, а 

розвиток продуктивних сил та продуктивність праці – найвищий критерій 

суспільного прогресу. За своєю структурою предметна діяльность є 

нерозчленованою єдністю інтелектуальної, оцінно-емоційної та практичної 

діяльності. При цьому інтелектуальна діяльность реалізовується в 

нерозривному зв’язку з оцінно-емоційною діяльностю, що виявляється в 

сукупності різноманітних оцінних актів, які відображають ставлення людини 

до довкілля. Предметна діяльність не обмежується духовною (теоретичною) 
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діяльністю, а продовжується у практичній діяльності. Практика – 

найважливіша й вирішальна стадія діяльності, в процесі якої створюється 

предмет для задоволення основних матеріальних потреб людини. 

Відповідно до потреб людини діяльність поділяють на матеріальну, 

духовну та суспільно-політичну. Матеріальна діяльність (до якої відносимо і 

бізнес) передбачає “задоволення первинних потреб людини у їжі, одязі, 

засобах праці через зміну зовнішньої природи” [96, c. 112]. Її можна 

протиставити духовній (наука, культура, мистецтво, релігія) та суспільно-

політичній (політика, державні інституції, політичні партії та громадські 

організації) формам діяльності. Щодо творчої ролі діяльності в розвитку 

суспільства особливе значення має її поділ на репродуктивну (спрямовану на 

отримання вже відомого результату відомими засобами) та продуктивну, або 

творчу, пов’язану з постановкою нових завдань і відповідних засобів їх 

досягнення [600, с. 151].  

Діяльність в суспільстві – це система, елементами якої є люди, їхні 

потреби та інтереси, предмет діяльності, мотиви, цілі, засоби і форми її 

існування. Бізнес як будь-яка форма людської діяльністі також має свій 

суб’єкт – активне начало (підприємець, менеджер, колектив), об’єкт, на який 

спрямована діяльність (підприємство), предмет, відповідно до якого 

здійснюється перетворення (товар / послуга), засоби, за допомогою яких 

здійснюється перетворення (матеріальні ресурси, засоби виробництва, праця, 

підприємництво), мету – ідеальний образ бажаного, відповідно до якого 

перетворюється предмет діяльності (прибуток) та результат – позитивний 

(розвиток, процвітання) або негативний (занепад, банкрутство). 

Водночас для бізнесу визначальними є фактори раціональності та 

ефективності. Раціональна поведінка реалізовує свою функцію через 

механізми усвідомлення, внутрішньої несуперечливості, раціонального 

вибору, утилітарності; ефективність знаходить втілення в результативності, 

продуктивності (плідності), адекватності, надійності та послідовності [250, 

c. 541]. При цьому бізнесова діяльність відбувається в умовах постійної 
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конкурентної боротьби, яка активізує творчий (інноваційний) потенціал її 

суб’єкта.  

Отже, поняття “бізнес” є складовою матеріальної, практичної, 

перетворюючої діяльності і має такі ознаки: опредметненість, практичність, 

репродуктивність та трудова активність. У ньому також присутні елементи 

пізнавальної, інтелектуальної, продуктивної (творчої) та ігрової діяльності. 

Водночас для бізнесу характерні певні особливості, які виявляють себе в 

надмірній раціональності, максимальній ефективності, результативності та 

практичній успішності. І хоча в певні історичні періоди вже існували окремі 

вияви бізнесової діяльності, у своєму концентрованому, доступному для 

сприйняття вигляді, цей різновид практичної діяльності виявляє себе в повній 

мірі лише в період розвиненого капіталізму за умов товарно-грошових 

відносин та сформованості ринків. 

 

4.1. Ментальна структура  макроконцепту “business”  

 

 Концепт “business” посідає центральне місце в англомовному бізнес-

дискурсі, є домінантним, “всеохоплюючим” (umbrella concept), або 

макроконцептом, інтегрує у собі базові концепти, організовуючись в 

розгалужену систему понять і в наївній, і в науково-професійній картині світу 

носіїв англійської мови. Як засвідчує попередній аналіз [238 с. 372-378], 

поняттєвому складнику макроконцепту “business” в “наївній” картині світу 

притаманний значно багатший спектр смислів, на відміну від його науково-

професійного розуміння. І навпаки, окремі поняття, притаманні науковому 

концепту “business”, не експліковані у поняттєвій парадигмі 

загальновживаного “наївно-мовного” концепту.  

Останнім часом концепти “business” та “businessman” усе частіше 

потрапляють в поле зору сучасних дослідників, які застосовують 

психолінгвістичний аналіз для вивчення поняттєвої, оцінної та 

лінгвокультурної складових концепту “business” [340], вивчають когнітивні 



202 

 

трансформації концепту “бізнес / дело” в мовній картині світу національної 

лінгвокультури [324; 339; 404], розробляють фреймову модель та 

лінгвокультурний стереотип поняття  “businessman” [18; 323; 341].  Проте, 

зазначені праці далеко не вичерпують усіх компонентів ментальної структури 

концепту та його антропоморфної складової, на чому зосереджена увага у 

даному розділі.  

4.1.1. Зміст терміна business та його синонімічні зв’язки. Незважаючи 

на те, що сучасна філологічна наука активно оперує такими лінгвістичними 

термінами, як: business English, business discourse, business communication, 

business terms, business speech etiquette, business jargon з атрибутивним 

означенням business, останнє ще недостатньо вивчене ні в плані його 

загальновживаного, ні в плані термінологічного статусу, що і є предметом 

вивчення даного підрозділу.  

У семасіологічному аспекті ім’я концепту “business” за способом 

номінації можна охарактеризувати як таке, що вживається і у прямому, і у 

переносному значеннях. Фахові лексикографічні джерела відносять термін 

business до економічної терміносистеми, зокрема торгівлі, про що свідчить 

примітка commerce (торгівля, комерція) [647,  c. 68]. Аналіз словникових 

статей фахових лексикографічних джерел засвідчує, що на сучасному етапі 

термін business посідає периферійне місце в економічній терміносистемі 

англійської мови, через що його немає в ієрархії сталих понять економіки 

[578; 609-610; 612-613; 636; 646], хоча існує певна тенденція до його 

термінологізації як спеціального поняття.  

Провідний російський філолог Ю. С. Степанов стверджує, що “термін 

бізнес за своєю внутрішньою формою не є позначенням якогось специфічного 

роду заняття, а означає просто зайнятість, а концепт “бізнес” – це професійне 

посередництво, що не має традиції найменування” [587, c. 663]. У сучасних 

фахових словниках термін business наводять як синонім до слова trade, напр.: 

business is expanding [623, c. 37], або profession, напр.: what’s your line of 

business? [660, c. 59].  



203 

 

З XIII ст. у слові business засвідчено спеціальне значення “trade, 

commercial transactions or engagements” (торгівля, комерційні операції), напр.: 

to open a book of business or bill of loading (Lamb Elia, 1860 р.); The merchants’ 

exchange, where they manage, negotiate, and frequently indeed beget business with 

one another (De Foe Eng. Tradesm. iv, 1841) [662, Vol. 2, с. 696]. Це значення 

засвідчують терміносполучення, сталі вирази та лексико-синтаксичні 

конструкції з лексемою business: domestic business (внутрішня торгівля), 

durable goods business (торгівля товарами тривалого користування), odd lot 

business (торгівля дрібними партіями цінних паперів), retail business (роздрібна 

торгівля), wholesale business (гуртова торгівля), volume of business (торговий 

обіг), to be in the wool business (торгувати вовною), to carry on business in 

coffee, rice, furs (торгувати кавою, рисом, хутром), his business is selling cars 

(він торгує автомобілями) [605, с. 82; 647, с. 68; 660, с. 107].  

З приміткою спец. значення “particular occupation, а trade or profession” 

(рід занять, ремесло, професія) лексикографічно засвідчено на поч. ХІХ ст., 

напр.: Not allowing any man to work at business for which he was not unfit (Froude 

Hist. Eng., 1858) [662, Vol. 2, с. 695]. У сучасних лексикографічних джерелах 

зафіксовані аналогічні значення: “particular occupation”, “line of work”, 

“profession”, “one’s regular occupation” [647, с. 68-69; 660, с. 59;], напр.: What 

business are you in? Banking has always been my business [647, с. 68]. Це 

значення актуалізується у таких лексико-синтаксичних контекстах: Your name, 

business, address?; What’s his business?; His business was that of а solicitor / of a 

stockbroker / of a tailor [647, с. 68]; his business is selling motor-cars [623, с. 38]; 

The flat-screen television problems also recall the issues faced by RadioShack, the 

third-largest US consumer electronics store, whose business was heavily focused on 

mobile phones (FT, May 2, 2007).  

Cеред інших термінологічних значень, представлених у сучасних 

фахових лексикографічних джерелах, вирізняються такі:  

- “amount of sale, level of commercial activity” (обсяг продажу, стан 

торгівлі) [617, с. 14; 647, с. 68-69], напр.: How’s business? – Business is 
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good / bad / slow / booming at the moment [647, с. 68]; Historically, we have 

experienced some seasonable fluctuation in the business, with production in many 

markets tending to be higher in the first half of the year (Ford AR 2015);  

- “a person, a group of people, (commercial) company, firm, organization” 

[605, с. 82;  621, с. 43;  623, с. 36-37;  636, с. 56;  647, с. 68-69;  660, с. 59] – a 

furniture / an insurance / a dry-сleaning business, a small / family / one-man / one-

woman business, to buy / to conduct / to direct / to establish / to finance / to handle / 

to run / to sell / to start up / to wind up a business та ін., напр.: He owns a share in 

the family business; She intends to buy a business; They have started up a business 

[605, с. 82], Do you want to manage your own business?; She runs a business 

finding and restoring old cars [636, с. 56], Suppliers provide a daily flow of raw 

materials, products and services to enable a business to operate [530, с. 209], 

LINPAC, the international automobile components and packaging company owned 

by one of Britain’s richest families, has been put up for sale with a price tag of up to 

Ј 1 billion. The business is based in Lincolnshire and makes the boxes for 

McDonald’s burgers (DT / Business, May 10, 2007); 

- “deal, transaction, bargain, dealings, trade operations” (угода, оборудка, 

комерційні операції) [575, с. 79-80; 605, с. 82; 647, с. 68], напр.: bill business 

(операції з векселями), cash business / ready money / spot business (оборудка за 

готівку), collecting business (інкасові операції), exchange business (біржові 

операції), forward / future business (термінові операції, операції на термін), one-

to-one business (угода один-на-один), option business, Br. (угода з премією), 

overseas business, Br. (ділові операції за кордоном), remunerative business 

(вигідна угода / оборудка), shipment business (угода на експорт), two-way 

business (двостороння угода), underwriting business (операції “андерайтинг”, 

угоди з розміщення цінних паперів на ринку), business on offer (пропонована 

угода / замовлення), напр.: “You’ll see more of this one-to-one business”, said a 

banker familiar with the transaction (FT, May 2, 2007); 

- “work, job” (as opposed to leіsure)”, “smth that has to be done”, “operation” 

[605, с. 82; 617, с. 14;  636, с. 56; 660, с. 107;], напр.: She always puts business 
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before pleasure [647, c. 68], And after Spectrum opened for business in 2003, EDG 

stayed involved, Green said… (WP / Business, Dec. 11, 2006), у вільних – business 

address, business background, business call, business day, business hours, business 

letter, business meeting, business relations, та зв’язаних контекстах – on business, 

to get down to business, to talk business, Business as usual, Business before 

pleasure, Business is business, напр.: Jennifer has an impressive academic and 

business background [617, с. 14], Adam's in Angentina on business [636, с. 56], 

You've been talking business all evening [647,  с. 68], No mayor moonbeam, 

populist Jerry Brown gets down to business (NYT / Business, Dec. 13, 2006); 

- “task, duty” [647, с. 69; 660, с. 59], напр.: I have important business to 

attend to today [647, с. 69]; 

- “affair, matter” [605,  с. 82;  621, с. 43;  623, с. 36-37;  647, с. 69; 660, 

с. 59], напр.: If there's no more business, I'll close the meeting [DAB 2000, с. 43]; 

- “subject, topic” [647, с. 69], напр.: The business of the enquiry is to hear 

opinions on the new power station [647, с. 69]. 

Крім власне словникових значень термін business має фразеологічно 

зв’язані значення, що актуалізуються у фраземах business of the day / business of 

the meeting (“agenda”), Any other business (“point of the agenda”), напр.: The main 

business of the meeting was finished by 3 p.m. [621, c. 43]; to do business: (“to have 

affairs”), напр, Sanctions restrict our ability to do business with certain individuals 

and entities. Hilton’s decision to do business with various partners are guided by 

applicable law, our values and our interest protecting our Team Members and 

reputation (Hilton CC 2015, p.24); a good stroke / piece of business (“a deal”), to 

transact business with smb (“to make a deal”), напр.: Spansion is not authorized to 

transact any other business in the name of AMD or to assume or create any 

obligation or responsibility binding upon AMD in any matter whatsoever except as 

expressly authorized under this Agreement unless Spansion has received prior 

specific written consent from AMD (Agency Agreement); in the business of 

(“process”), напр.: Whereas, EduTrades is in the business of developing, producing 
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and marketing secondary educational curriculum on securities and financial 

investment and asset protection (Lead Marketing Agreement). 

Контекстуальний аналіз професійного бізнес-дискурсу дозволив виявити 

додаткові значення терміна business, а саме:  

 - “branch of science”, напр.: Not noted in my resume is my intention of returning to 

Columbia University’s evening sessions to pursue an MBA in accounting and 

business (Job Application); 

- “activity”, напр.: We operate our business through three segments: 1) management 

and franchise, 2) ownership, 3) timeshare (Hilton AR 2014, p. 4); The markets for 

the company’s products and services are highly competitive and the company is 

confronted by aggressive competition in all areas of its business (Apple AR 2014); 

- “sphere of [economic] activity”, напр.: These are legitimate questions, which must 

be addressed in a thoughtful manner across business, government and civil society 

(IBM AR 2015, p.12); Today, every discussion about changes in technology, 

business and society must begin with data (IBM AR 2013); 

- “professional community / circles”, напр.: Equally, inefficient government imposes 

costs, delays and uncertaity on business [571, c. 98], Garter and Meta also cannot 

even agree whether CIO’s have lost credibility – the former says many have, but the 

latter says the e-commerce bubble helped improve their equity in the eyes of the 

business (FT, July 18, 2008), Tony Blair and Gordon Brown are locked in discussion 

about how the result of the five economic tests should be sold to the public and also 

to business (FT, July 18, 2008);  

- “trade order”, напр.: The agents choosing this firm will receive top commission 

allowing them more financial advantage for advertising in order to gain more 

business (Real Estate Brokerage BP ); 

- “efforts, endeavour”, напр.: We feel this is just one small way that we can repay 

you for all your business over the years (Hess Corp., 2011). 

В американському варіанті англійської мови термін business набуває 

специфічних значень, що відображають етноспецифіку мовлення: “thе trade 

and patronage of customеrs” (замовлення), “сustom / customers / clientele” 
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(клієнтура, покупці, замовники), напр.: We’re grateful for your business (Ми 

вдячні за ваше замовлення) [571, с. 192]. 

У тому чи іншому значенні термін business може входити до різних 

лексико-семантичних полів, включатися в інші системи значень, формуючи 

розлогу систему синонімів, напр.: business – commercial activity, commerce, 

trade, traffic, sale, barter, buying and selling, merchandising, dealings, transaction, 

deal, operation; business – organisation, сompany, enterprise, firm, commercial 

establishment / institution, venture, corporation, concern, association, agents, 

group, house, office, bureau, operator; business – profession, job, employment, a 

trade, post, position, appointment, career, specialty, line of work; business – duty, 

responsibility, function, charge, obligation, work, service, office, task, assignment, 

errand, mission, comission та ін. [620, с. 132;  626, с. 102;  640, с. 104; 664, 

с. 132]. 

Отже, термін business є, семантичну парадигму якого складають основні 

значення, характерні і для загальновживаного слова business: “commerce, 

trade”, “amount of sale”, “occupation, profession”, “company, firm”, “deal, 

transaction”, “work, job”, “task, duty”, “ affair, matter”, “subject, topic”. 

Одночасно він акумулює додаткові спеціальні значення: фразеологічно 

зв’язані – “agenda”, “point of the agenda”, “to have affairs”, “a deal”, “to make a 

deal”, “process”; контекстуальні – “branch of science”, “sphere of [economic] 

activity”, “activity”, “professional community / circles”, “trade order”, “efforts, 

endeavour”. Значення “patronage / custom / the customers / clientèle” маркується 

як діалектне (Am.), і не належить до загального термінологічного фонду 

англійської мови. 

Лексему business можна, очевидно, вважати прототерміном, який 

сформувався в донауковий період, активно функціонує у підгалузі економіки – 

microeconomics / business economics, що вивчається в дисциплінах 

економічного циклу – business studies. В основі терміна business лежить 

складне протонаукове поняття, яке одночасно існує у двох іпостасях: як 

абстрактне (не співвідноситься з об’єктивно існуючими предметами), що 
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означається незлічуваним іменником business, і конкретне (співвідноситься з 

об’єктивно існуючими предметами) й означається злічуваним іменником а 

business. Полісемантичність терміна та невизначеність його референтної сфери 

створює труднощі для його остаточної термінологізації.  

Ядро концепту “business” складає поняттєвий компонент, зорганізований 

як система понять (понять та логіко-поняттєвих зв’язків між ними). Інші 

складники – смислові центри, образи-картинки, антропосимволи, стереотипи 

та прототипи, а також статичні та динамічні фрейми, які репрезентують те ж 

саме знання, але в інших ментальних формах, представляють різні ментально-

мовні структури концепту. 

4.1.2. Поняттєва організація макроконцепту “business”. Незважаючи 

на те, що поняття “business” є широко уживаним у сучасній англійській мові і 

в термінологічному, і в загальному сенсі, його зміст вимагає уточнення.  

Згідно з сучасною економічною думкою, бізнес уособлює економічні 

відносини, що виникають між людьми під час організації власної справи, 

виробництва, продажу товарів, виконання робіт, надання послуг [136, c. 3]. У 

фахових словниках поняття “бізнес” визначають як “production, buying and 

selling of goods or services for profit” [636, c. 56]. Загальновживані словники 

англійської мови, лексикографічні джерела з бізнесу та англiйської ділової 

мови, фахова економічна література у визначеннях слова / терміна business 

розкривають мотив бізнесової діяльності як такий, що співвідноситься з 

поняттям “profit” (прибуток) (в його наївно-побутовому розумінні – “money”), 

напр.: “the activity of making, buying, selling or supplying goods or services for 

money” [643, c. 160]; “business refers generally to buying and selling of 

commodities and services and connotes a profit motive” [668, c. 192]; “the purchase 

and sale of goods in an attempt to make a profit, econ. [648, c. 183]; “a person, firm, 

company or other organization which makes or produces a product, buys and sells 

goods or provides some kind of service” usu. for the purpose of making a profit” 

[605,  c. 82]. Термінопоняття “profit” є визначальним для бізнесу, окреслюючи 

мету його діяльності – to maximize the profit [520, c. 131], напр.: The goal of 
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nearly all business firms is to earn a maximum profit. Most business policies are 

based on this profit motive [666, Vol. 2, c. 673]. Цю думку поділяє відомий 

американський економіст Б. Селінгмен, який визначає смисл мотивів, що 

рухають бізнесом, як отримання прибутку [Цит. за: 403, c. 15].  

Донедавна термінопоняття “бізнес” уживали лише на означення 

комерційної діяльності, або торгівлі, – галузі, що приносить швидкі та 

відносно легкі прибутки, вимагає підприємливості, енергії та ризику. Проте, 

вже наприкінці минулого століття його обсяг значно розширився. До сфери 

оперування бізнесу почали відносити також виробництво товарів та послуг з 

метою їх подальшої реалізації. “Виробництво – основа основ будь-якого 

бізнесу. Без нього не було б чого продавати на ринку і не було б підстав 

зберігати його організаційну структуру” [403, c. 15]; “Business is work relating 

to the production, buying and selling of goods or services” [568, c. 110; 616, c. 185;  

617, c. 14] читаємо у фахових джерелах.  

Основні труднощі щодо категорізації термінопоняття “business” 

виникають через невизначеність його референта (сфери функціонування). 

Припускають, що елементи бізнесу як форми економічної діяльності можуть 

мати місце у будь-якій галузі суспільного життя (крім політики, ідеології та 

релігії) за умов існування приватної власності на засоби виробництва та 

сформованості ринків. Як засвідчує The World Book Encyclopedia, “бізнес 

впливає майже на усі сфери нашого життя, постачає майже усі товари і 

послуги, якими ми користуємося щоденно” (Business affects nearly all parts of 

our lives, business provides almost all the goods and services that we use daily) 

[672, Vol. 2, c. 673]. 

Економічна енциклопедія визначає бізнес як підприємницьку, комерційну 

чи будь-яку іншу діяльність, що не суперечить закону і спрямовану на 

отримання прибутку [523, T.1, c. 102]. Всупереч цьому провідні українські 

економісти вважають, що бізнес – це будь-яка діяльність (навіть афери), що 

приносить дохід або особисту користь [201, c. 10]. Цю думку поділяють автори 

навчального видання Understanding Business: “Business is any activity that seeks 
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profit by providing goods and services to others” [536, c. 1], а також підтверджує 

той факт, що термін business уживають і на позначення різного роду незаконної 

прибуткової підприємницької діяльності у тіньовій економіці (black economy), 

напр.: dirty business (нечесний бізнес), drug / dope business (наркобізнес), 

pornobusiness (порнобізнес), illegal business (нелегальний / незаконний бізнес), 

sham business (шахрайський бізнес), smuggling business (контрабандний 

бізнес), unauthorized business (підпільний / незареєстрований бізнес) та ін.  

З метою конкретизації галузі, сфери або роду діяльності, що має на меті 

отримання прибутку, термін business уживають як видове термінопоняття у 

словосполученнях з відповідними означеннями (прикметниками або 

атрибутивними іменниками), напр.: agriculture business, commercial / mercantile 

/ trade business, computer business / e-business, consultancy business, consumer 

business, contractor’s business, defence business, entertaining / show business, fаrm 

business, financial business, gambling business, government business, hotel and 

catering business, information business, insurance business, investment business, 

industrial / manufactural business, mining business, oil business, pawnbroker’s 

business, real estate business, service business, transportation business, travel 

business, utilities business, war business та ін., напр.: Agriculture and mining 

business is concerned with the production of raw material, such as plants or 

minerals; Financial business includes banks and other companies that generate 

profit through investment and management of capital; Information businesses 

generate profits primarily from the resale of intellectual property and include movie 

studios, publishers and packaged software companies; Real estate business 

generates profit from the selling, renting, and development of properties, homes, and 

buildings; Service business offers intangible goods or services and typically 

generate a profit by charging for labor or other services provided to government, 

other businesses, or consumers. Organizations ranging from house decorators to 

consulting firms, restaurants, and even entertainers are types of service business; 

Transportation business delivers goods and individuals from location to location, 

generating a profit on the transportation costs; Utilities business produces public 
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services, such as heat, electricity, or sewage treatment, and are usually government 

charted [671]. 

З кінця XIX ст. у межах абстрактного термінопоняття “business” 

виокремлюється конкретне поняття “а business” на означення “a commercial 

enterprise regarded as a going concern; a commercial establishment with all its 

trade, liabilities, etc.”, напр.: “Businesses, etc., to be disposed of” (Heading of Advt. 

column, 1888) [662, Vol. 2, c. 695], що також підтверджує граматична форма 

множини іменника business. У сучасній англійській мові лексема business на 

позначення “a unit of business”, тж. “an enterprise, an undertaking, a company, a 

firm, a concern” має повну граматичну парадигму й утворює такі 

терміноодиниці: атрибутивні – a сommercial / mercantile / retail business, a 

construction business, a family business, a farm business, an incorporated business, 

a livestock / stock-raising business, a mail-order business, a manufacturing 

business, a (not)-paying business, a one-man business, a route business, a sham 

business, a small business, a transportation business, an unauthorized business та 

ін., напр.: HP is a leading global provider of products, technologies, software, 

solutions and services to individual customers, small- and medium-sized businesses 

(‘SMBs') and large enterprises, including customers in the government, health and 

education sectors (hp AR 2012, p.3); предикативні – to buy a business, to close а 

business, to conduct а business, to direct a business, to establish a business, to 

finance a business, to launch a business, to manage a business, to operate a 

business, Am, to own a business, to retain а business, to run a business, to sell a 

business, to support a business, напр.: GEM also reported that the proportion of 

adults thinking of starting a business doubles when they received enterprise 

education and training earlier in life (DT / Business, Nov. 19, 2007); But it’s still 

important for you to know that, when you become a Mary Kay consultant, you’re 

going to quickly be faced with some very important decisions about how you want to 

run your business (Corporate Planning); Diversity gives you an insight into your 

customer base. For example, there is wealth in the disabled community and in 

ethnic groups, and there are opportunities there for supporting small businesses (ST, 
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Oct. 18, 1998); предикативні препозитивні – to build up a business, to buy out a 

business, to close down a business, to do for (smb’s) business, to set up a business, 

to take over a business, to wind up a business, напр.: Not only is it the right thing to 

do as responsible global citizens, it’s the right thing to do for our business (Hilton 

Hotel Corp. MS); фраземи – to attend to one’s business, to get hands on business, to 

go about to one’s business та ін. 

Наукові фахові джерела розглядають бізнес як підгалузь економіки, що 

має назву мікроекономіка і яка досліджує механізми функціонування окремо 

узятого підприємства (одиниці бізнесу). В українській науковій традиції ця 

галузь має назву економіка підприємства, що свідчить про певну ступінь 

категорізації поняття “бізнес” як наукового поняття.  

Виникнення та розвиток бізнесу знаходиться у прямо пропорційній 

залежності від розвитку ринкових відносин в суспільстві, за умов існування 

приватної власності на засоби виробництва та наявності підприємництва – 

його рушійної сили. Очевидно, що органічною складовою економічного 

поняття “бізнес” є підприємництво, основні ознаки якого ініціативність, 

самостійність та ризикованість.  

Лексико-семантична актуалізація концепту “business” виявляє себе у 

парадигмі понять: “commerce” (комерція) / “trade” (торгівля); “enterprise” / 

“undertaking” / “entrepreneurship” / “venture” (підприємництво); “dealings” 

(комерційні угоди, торговельні справи); “deal” / “transaction” (оборудкa); “a 

business” / “an enterprise” / “an undertaking” / “a venture” (підприємcтво); 

“regular occupation” (постійне заняття); “professional community / circles” 

(професійна спільнота / професійні кола); “affair” / “matter” (справа); “agenda” 

(порядок денний), “point of the agenda” (пункт порядку денного), які, у свою 

чергу, визначаються через поняття “business”.  

Сучасні фахові лексикографічні джерела визначають термін business 

через еквіполентні поняття: “commercial activities” / “practice of commerce” / 

“commerce” / “trade”, “trading” / “buying and selling goods and services” [605, 

с. 82; 617, с. 14; 621, с. 43; 647, с. 68-69; 660, с. 59], які вирізняються у його 
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дефініціях: business – “commercial activities in general, such as trading, buying 

and selling, manufacturing, arranging deals; a person or group of people making, 

distributing, buying or selling goods or providing services” [647, с. 68-69], 

словосполученнях to be forced out of business, to be out of business, to engage in 

business, Am., to go out of business, to succeed in business. Очевидно, що 

термінопоняття “commerce” / “trade” та “business” є близькими і у певних 

контекстах взаємозамінними поняттями, що засвідчують словникові статті 

[605, c. 82; 647, c. 68; 660, c. 107] та їхні контекстуальні значення, напр.: 

Several companies have gone out of business = have stopped trading [605, c. 82]; 

How’s business (= commercial activity)?; Business (= trade) is good / bad / slow / 

booming at the moment [647, c. 69]; Johnny Cameron, who heads up the division, 

spoke of a “healthy correction”. “Things had got overheated.” He expects “to see 

the market back in business by the end of the quarter” (The Guardian / Financial, 

Aug. 4, 2007).  

Термінопоняття “enterprise” cпіввідноситься з поняттям “business” через 

одне зі своїх значень як різновид економічної діяльності: “enterprise = business 

activity”, напр.: In a private (free) enterprise system a businessman must make a 

profit to carry on his business [658, Vol. 5, c. 49]; поняття “undertaking” та 

“entrepreneurship” – через еквіполентне поняття “enterprise”; поняття “venture” 

– через спільне значення “commercial activity / deal”, напр.: He lost money on 

several import ventures [623, c. 322]. Останнє є по відношенню до нього 

видовим поняттям, на що вказує диференційна ознака “in which there may be 

some risk” / “which involves a risk” [623, c. 322; 647, c. 468]. 

Співвідносним з термінопоняттям “business” є поняття “dealing(s)”, яке 

визначається через значення “business done between people or organizations” 

[ODBE 2002 :119], напр.: Where dealings are transacted on a large scale, it is not 

difficult for commodities to be exchanged against commodities (Rogers Pol. Econ., 

1868) [662, Vol. 3, c. 297]. У сучасній англійській мові – це термінологізоване 

поняття, яке утворює еквіполетні відношення з термінопоняттям “business”, 

лише у певних контекстах: to have dealings with someone = to do business with 
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someone (торгувати, мати ділові стосунки); a good dealing = a good piece of 

business (вдала / вигідна оборудка).  

Термінопоняття “transaction”, присутнє у поняттєвій парадигмі 

макропоняття “business”, має з ним опосередковані відношення через спільне 

значення “trade”, визначається як “a piece of business” (оборудка, комерційна 

операція, угода) й активізується у таких лексико-семантичних контекстах: 

backwardation business (бірж. операції по депорту), banking business 

(банківські операції), bill business (операції з векселями), exchange business 

(біржеві операції), investment business (операції з цінними паперами), loan 

business (позичкові операції), margin business (спекулятивна операція на 

різницю), overseas business (англ. ділові операції за кордоном), remunerative 

business (вигідна оборудка, угода), shipment business (угоди на експорт), spot 

business (оборудка за готівку, касова оборудка, операція “спот”), trust business 

(трастові / довірчі операції), two-way business (обопільна угода), underwriting 

business (операції “андерайтинг”, угоди з гарантування розміщення цінних 

паперів на ринку) тощо.  

Термінопоняття “deal” cпіввідноситься з поняттям “business” 

опосередковано через поняття “commecial activity / trade” у розумінні 

“arranging deals” [647, с. 68], напр.: to deal in something = to trade in something. 

Як термінологізоване поняття, яке відносять до торгівлі, на що вказує 

примітка сommerce, воно утворює еквіполетні відношення з термінопоняттям 

“business” лише у певних контекстах у граматичній формі дієслова: to deal with 

someone / something = to do business with a person / organization. 

Похідне конкретне поняття “а business” співвідноситься з конкретним 

поняттям “an undertaking”, в обсязі якого є конструкт “a person whose business 

is to make arrangements for funerals” (професія трунара) [630, c. 905]. У сучасній 

економічній парадигмі значення термінопоняття “an undertaking”, тж. “an 

enteprise”, “а сompany”, “a concern” та “а business” є настільки близькими, що 

їх часто визначають одне через одне. Пор.: “an undertaking” = “a business”, 

напр.: We have embarked upon a commercial undertaking [647, c. 456], “an 
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enterprise” = “a business”, напр.: a small enterprise = a small business [623, c. 98], 

“an enterprise” = “a company”, напр.: a state enterprise = a state-controlled 

company [623, c. 98], “an enterprise” = “a business / a company”, напр.: An 

enterprise is a company or business, often a small one [617, c. 15]; “a сoncern” = “a 

business”, напр.: His business is a going concern [623, c. 58].  

Лексико-семантичний потенціал термінопоняття “business” розкривають 

також поняття “regular occupation” та “professional community / circles”. Перше 

співвідноситься з термінопоняттям “business” і безпосередньо (як одне зі 

значень терміна), і опосередковано через поняття “а trade” (заняття, ремесло, 

пpoфeсiя); друге – через споріднене поняття “the trade” (торговці / підприємці, 

люди певної професії). Останнє значення The Oxford English Dictionary 

визначає як “those engaged in particular business or industry”, spec. (ті, що 

займаються певним бізнесом або ремеслом; спец.), напр.: Mr. Willpotter, of 

Gainsborough… By Trade a Butcher (1737); As Physicians are called the Faculty… 

the Booksellers are denominated the Trade (1778) [662, Vol. 11, c. 348].  

Близькими до термінопоняття “business” є загальновживані поняття 

“affair”, “matter”, які співвідносяться з ним у такий спосіб. Поняття “matter”, 

яке визначається через значення “affair”, що тлумачиться як “а piece of 

business” [644, c. 524], а отже має з поняттям “business” опоседкований зв’язок. 

У свою чергу, поняття “affair” безпосередньо визначається через значення 

“business”, має з ним опосередкований зв’язок через значення “dealings”, 

напр.: Are you involved in the copyright affair? [623, c. 8]. Поняття “Аffair” та 

“business” є еквівалентними поняттями на означення суб’єкта бізнесу: a 

businessman / a man of affairs, що засвідчують їхні дефініції: a man of affairs – 

“a person engaged in commercial or industrial business (esp. an owner or 

executive)”, syn. businessman; businessman – “a person, engaged in commercial or 

industrial business (esp. an owner or executive)” [670], взаємозамінними у певних 

контекстах, напр.: By some he is given the character of a clear-headed, brisk man 

of affairs [670]. 
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Співвідносним з термінопоняттям “business” є також професійні поняття 

“agenda” та “point of the agenda”, які визначаються через значення “business to 

be discussed” [644, c. 17], напр.: business of the day, business of the meeting та 

Any other business [605, c. 82]. 

Отже, в процесі активного функціонування у сучасній англійській мові 

загальне поняття “business” поступово набуває ознак спеціального поняття, а 

загальновживане слово business поступово термінологізується на позначення 

певного різновиду економічної діяльності, що дає підстави розглядати його як 

макропоняття, лексико-семантична актуалізація якого виявляє себе через таку 

парадигму: “commerce” / “trade”, “undertaking” / “enterprise” / “entrepreneurship” 

/ “venture”, “dealings”, “transaction” / “deal”, “a business” / “an undertaking” / “an 

enterprise” / “a company” / “a concern” / “a venture”, “regular occupation”, 

“professional community / circles”, “affair” / “matter”, “agenda”, “point of the 

agenda”, яку можна представити у вигляді схеми 4.1:    

 

 

Схема 4.1. Поняттєва організація терміна business. 

Як засвідчує схема 4.1., найближчими у лексико-семантичному плані до 

термінопоняття “business” є поняття “commerce” та “trade”. Це еквіполентні 

поняття, що утворюють синонімічну опозицію, взаємовизначаючи одне одне. 

Поняття “business” вступає у відношення перетину з поняттями “undertaking” / 

“enterprise” / entrepreneurship” / “venture” через одне із своїх значень 
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“commercial activitity / deal” та через посередництво понять “a business” / “an 

undertaking” / “an enterprise” / “a venture”; з поняттям “regular occupation” – як 

безпосередньо, так і через посередництво поняття “a trade”; з поняттям 

“professional community / circles” – через співвідносне з ним поняття “the 

trade”. Поняття “a business” є похідним від поняття “business”, що, у свою 

чергу, продукує епідигматичні відношення з поняттями “an undertaking” / “an 

enterprise” / “a company” / “a concern / “a venture” та ін. У поняттєвій парадигмі 

макропоняття “business” є також поняття “dealings”, “transaction” / “deal”, що 

зв’язуються з ним безпосередньо та опосередковано через спільне поняття 

“trade”. Загальновживані поняття “affair” / “matter” (справа) та професійні 

поняття “agenda” і “point of the agenda”, співвідносяться з поняттям “business” 

безпосередньо (через одне зі значень терміна). При цьому поняття “affair” та 

“matter” вступають в еквіполентні зв’язки, взаємовизначаючи одне одне та 

утворюючи синонімічну опозицію. 

Крім зазначених понять як таких, що безпосередньо чи опосередковано 

визначають поняття “business”, або визначаються ним, в його поняттєве поле 

входять також поняття “produсtion”, “profit”, “private property / ownership” та 

“competition”, які присутні і у визначеннях слова, і у наукових дефініціях 

терміна business, напр.: “business is the production, distribution, and sale of goods 

and services for profit. Profit is the money that remains after all the expenses are 

paid. Creating an economic surplus or profit is, therefore, a primary goal of business 

activity” [469, c. 4], “business is any activity that seeks profit by providing goods 

and services to others” [536, c. 1]. “Мета бізнесу – ідеальний образ бажаного, 

відповідно до якого перетворюється предмет діяльності, втілений в 

абстрактному економічному понятті “profit” (прибуток), що матеріалізується у 

формі грошового еквіваленту – фінансового прибутку, і є джерелом 

особистого збагачення суб’єкта бізнесу” [582, Т.1, c. 102]. “Private ownership, 

competition, the profit motive, and free choices by consumers are the basic elements 

of a private enterprise system” [658, Vol. 22, c. 49], “In a free-market economy, 

customers are free to buy whatever and wherever they please. Therefore, companies 
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must compete with rivals for potential customers. They might choose to compete in 

one of three ways: price, quality, or innovation” [527, c. 9]. Поняття “management” 

співвідноситься з поняттям “business” опосередковано через проміжне поняття 

“economy”, первинне значення якого “management of the household” [661, 

c. 300], а “політична економіка” традиційно визначається як “наука про 

управління системою економіки” (the study of economics was traditionally called 

“political economy”, i.e. study of the management of economic system) [562, 

c. 259]. 

4.1.3. Смислові центри макроконцепту “business”. Макроконцепт 

“business” – це система понять, що утворює свою концептосферу (поняття й 

зв’язки між ними) з системотвірними / смисловими центрами, або 

семантичними ядрами, які формуються на базі когнітивних ознак концепту. 

З. Д. Попова та ін. визначають когнітивну ознаку як “окремий параметр / 

характеристику об’єкта, що усвідомлена людиною і відображена в структурі 

концепту як окремий елемент його змісту” [289, c. 128]. Д. Лакофф 

послуговується екіполентним поняттям “класифікатор”, наголошуючи на тому, 

що “з досвіду аналізу людина виводить класифікаційні категорії, які потім 

застосовує для сприйняття та освоєння дійсності” [166, c. 12]. Як зауважує 

T.A. Фесенко, у науковій свідомості значно більше когнітивних ознак, ніж у 

побутовій; тут спостерігається перевага інформаційно-поняттєвого компоненту 

у структурі концепту, чітка родо-видова систематизація, максимальний ступінь 

узагальнення [326]. Когнітивну ознаку розглядаємо як логічне узагальнення, 

вищий ступінь абстракції змістового наповнення концепту, присутнє в 

дериватах та словосполученнях з іменем концепту, фразеологізмах, пареміях, 

афоризмах, оцінних судженнях, дискурсивних практиках та жанрових формах. 

Реалізація репрезентантів концепту в жанрових формах Інтернет-

дискурсу та  бізнес-періодиці формує такі смислові центри / семантичні ядра 

концепту “business”, зорганізовані на базі його поняттєвого ядра: “business is а 

serious matter”, “business is profit”, “business is competition”, “business is risk”, 

“business is success”, “business is illegal actions”. 
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Смисловий центр “business is а serious matter” в англомовному бізнес-

дискурсі представляють деривати та ідіоми з іменем концепту, які містять 

сему “serious matter”: businesslike, unbusinesslike, to mean business, to talk 

business, напр.: Since the benefits of such initiatives do not confined to those who 

bear the costs, Milton Friedman has criticized them for being unbusinesslike (FT, 

Mar. 13, 2013); професійно марковані паремії, які наголошують на важливості 

виконання професійних обов’язків: Business before pleasure, Business first, 

Business first, pleasure after, Business is business, необхідності прикладати 

зусилля для ведення справи: A man who minds his own business well has always 

enough to do, The citizen is at his business before the sun rises, Business neglected 

is business lost, To open a business is very easy, to keep it open is very difficult, 

Without business, debauchery; афоризми американських економістів та 

президентів про бізнес: The business of business is business (M. Friedman), The 

business of America is business / The business of the American people is business / 

The chief business of the American people is business (C. Coolidge), що апелюють 

до підприємців, акцентуючи значущість економічної діяльності в житті 

людини і суспільства: The chief business of the American people is business. They 

are profoundly concerned with producing, buying, selling, investing and prospering 

in the world. I am strong by of the opinion that the great majority of people will 

always find these the moving impulsuses of our life (C. Coolidge). 

Смисловий центр “business is profit” увиразнюють словосполучення з 

лексемою business та атрибутами, які містять сему “profit”: lucrative / solvent 

business, paying / not-paying business, profitable / non-profitable business, 

profitability of business, напр.: We have a tremendous opportunity to innovate 

within our businessmodel as we take the essence of Avon and adapt to build a 

sustainable, profitable business (Avon AR 2014); ідіоматичні вислови  business 

yields (returns) та бізнес-кліше business that does not pay, income from business, 

які свідчать про прибутковість бізнесу; бізнес-аксіоми, які наголошують на 

економічній вигоді як необхідній умові існування бізнесу: Business must make 

a sound profit (J&J AR 2012). 
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Смисловий центр “business is competition” увиразнюють 

словосполучення з лексемою business: та атрибутами, які містять сему 

“competition”: business competition, competitive business, competitive business 

service, noncompetitive business; метафори to lose / to win the business, що 

представляють стан справ в бізнесі як результат конкурентної боротьби, напр.: 

When pricing offerings in the marketplace, the company use some of the advantage 

from a weakening U.S. dollar to improve its position competitively, and price more 

aggressively to win the business (IBM AR 2011)ж афоризми, які наголошують на 

конкуренції як інгерентній складовій бізнес-діяльності: A successful business 

needs strong competition (A. Sloan). 

Смисловий центр “business is risk” увиразнюють словосполучення з 

лексемою business та атрибутами, які містять сему “risk”: business risk, risky 

business; афоризми, які говорять про нестабільний та мінливий характер 

бізнесу: business is risk, risk is a fact of business, risk is inherent in business, 

напр.: The risk of finanсial loss or injury is unavoidable in business [472, c. 45]; 

настанови успішних підприємців про необхідність брати на себе фінансові 

ризики: R.Kroc: If you’re not a risk-taker, you should get the hell out of business; 

take calculated risks [614]; рубрики з описом факторів ризику, непрогнозованих 

ситуацій, пов’язаних з бізнесовою діяльністю: Risk Factors. An investment in our 

common stock or debt securities involves risks and uncertainties. Our commercial 

airlines business depends heavily on commercial airlines, and is subject to unique 

risks. We conduct a significant portion of our business pursuant to U.S. government 

contractsm which are subject to unique risks (Boeing AR 2016).   

Смисловий центр “business is success” увиразнюють словосполучення з 

лексемою business, її синонімами і атрибутами, які містять сему “success”: 

brisk, booming, efficient, good, strong, flourishing, expanding / growing / rising / 

thriving, robust business, successful business, well-balanced business, well-

established business, well performing business, напр.: We completed 10-point plan 

we had set out in 2011 to make BP a safer, stronger, better performing business. 

The BP of 2015 is a robust and resilient business (bp AR 2014); предикативні 
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словосполучення: business expands / grows, business does / goes well / takes off, 

business picks up, business is booming, business is flourishing, business is thriving; 

оцінні предикати: business is brisk; афоризми відомих бізнесменів: Whenever 

you see a successful business, someone once made a courageous decision (H. Ford); 

заяви керівників провідних компаній, які акцентують позитивні результати 

бізнес-діяльності: Our strong strategic positioning, solid balance sheet, recurring 

revenue, robust profit streams and unmatched global reach give us confidence that 

we will achieve success in the next five years, as we have doing the past decade 

(IBM AR 2011). 

Смисловий центр “business is illegal actions” увиразнюють 

словосполучення з лексемою business та її синонімами і атрибутами, які 

містять сему “illegal”: business fraud, drug / dope business, illegal business, illegal 

business conduct, improper business conduct, sham business, smuggling business, 

unauthorized business, unfair / unethical business conduct / practice, unfair dealing 

practice, to work in black / gray / informal economy; бізнес-жаргонізми fraud 

hunter, window dressing; бізнес-ідіоми: wheeling and dealing; оцінні судження 

бізнесменів, які засуджують нечесну практику ведення бізнесу, напр.: Deceit 

and subordination of principle are inconsistent with integrity (Code of Ethics), 

рекомендації щодо ведення чесного бізнесу, напр.: The advertisements may not 

mislead by using tricky or clever wording (American Express Banking Corp); 

застереження щодо можливих зловживань чи нехтування службовими 

обов’язками, напр.: Any activity, conduct, or transaction that could create an 

appearance of unethical, illegal, or improper business conduct must be avoided 

(Frontier CBCE), Therefore, we recognize the importance of laws that prohibit 

restraints of trade, predatory economic activities and unfair or unethical business 

practice (Pepsico AR 2004), No employee, officer or director should take unfair 

advantage of anyone through manipulation, abuse of privileged information, 

mispresentation of material facts or any unfair dealing practice (Code of Ethics). 

4.1.4. Образний компонент макроконцепту “busіnеss”: образи-

гештальти, антропосимволи, мовні стереотипи. Крім поняттєвого 
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(вербально-логічного) складника архітектоніка концепту “business” містить 

також унаочнені образи, що репрезентують конкретне поняття “businessman / 

business person”. Зміст поняття окреслено у фахових лексикографічних 

джерелах та наукових дефініціях: businessman – “a man who works, or is 

employed, in business, esp. a man who owns, or holds a high post in a large or 

important business” [605, c. 83]; “a businessman is a person with the ability to 

understand the need structures of customers and to combine that understanding with 

knowledge of capital and costs in order to create economic value. The businessman 

can creatively combine needs and production resources, and has capital, costs and 

energy to initiate business. The businessman operates in a market economy, i.e. one 

where customers can choose between different suppliers” [504, c. 45]. 

Концептуальними синонімами до поняття “businessman” є поняття 

“manufacturer”, “industrialist” та “entrepreneur”.  

Поняття “manufacturer” та “industrialist” співвідносяться з поняттям 

“businessman” через спільну ознаку “сфера діяльності – production”. Пор.: 

“manufacturer – a person or organization that makes goods from raw materials” 

[647, c. 253], “person or company which produces machine-made products” [623, 

c. 176]; “industrialist – owner or director of a factory” [623, c. 146]; “businessman 

creatively combines needs and production resources” [504, c. 45]. 

Поняття “businessman” та “entrepreneur” поєднують спільні ознаки 

“ownership” (власність), напр.: “entrepreneur – a person, usu. the owner, who 

organizes, finances and manages a commercial or industrial organization in the 

expectation of making a profit” [605, c. 202]; “enterprise” (підприємливість), пор.: 

“enterprise – the quality (in a businessman) of commercial energy and daring, and a 

willingness to take financial, esp. uninsurable risks” [605, c. 203]; “entrepreneurial 

person carries a high charge of energy and is motivated, action-oriented, wants to 

take an active part in business” [504, c. 78] та “sphere of activity” (сфера 

діяльності), напр.: “entrepreneur – a person who starts or runs a business activity, 

esp. one that involves financial risk” [647, c. 153]. Зміст цих понять є настільки 

близьким, що вони часто ототожнюються і в наївно-побутовій, і у професійній 
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свідомості носіїв англійської мови, а лексеми, що їх позначають, 

контекстуально синонімізуються, напр.: Richard Branson became famous as a 

“hippy” businessman in the 1960s when he set up a record company (FT, Sept. 21, 

2007), Sir Richard Charles Nicholas Branson is an English entrepreneur, best 

known for his Virgin brand of over 350 companies [671].  

Отже, поняття “businessman”, “manufacturer”, “industrialist”, 

“entrepreneur” співвідносяться між собою за інтегральними ознаками “sphere 

of activity” та “owner of business”, причому остання ознака була історичною 

передумовою виникнення капіталістичної економіки. З уведенням 

регуляторних норм для заняття підприємницькою діяльністю організатор 

виробництва перебирає на себе ім’я businessman. Виходячи з наукових 

дефініцій, поняття “businessman” або містить інтегральну ознаку “owner of 

business”, напр.: “businessman – a man who owns a company” [636, c. 56], або 

повністю її втрачає: “businessman – a man engaged in business” [621, c. 43]. На 

сучасному етапі розвитку світової економіки значного поширення набув термін 

французького походження entrepreneur, який синонімізувався з англійською 

професійною назвою businessman, часто заступаючи її в англомовних 

контекстах, напр.: Most successful entrepreneurs and executives benefit from their 

single-minded focus on creating wealth, and when talking about their businesses, 

they do so with passion (Time, Dec. 7, 1998). Поясненням цього може бути 

гендерна асиметрія терміна businessman, з одного боку, та мода на 

франкомовні запозичення в галузі економіки, з іншого. У свою чергу, поняття 

“entrepreneur” також визначають або як власника / засновника підприємства, 

що інвестує в нього свій капітал – “creates a new business”, “starts a company / 

undertakes an enterprise” [647, c. 153], “usually invest their own capital” [606, 

c. 183], або як найманого працівника – “leader and/or manager of a business” 

[562, c. 287]. Відокремлення управління від власності дещо зруйнувало 

класичний образ підприємця-власника. Але якщо підприємець може і не бути 

власником підприємства, то бізнесмен (особливо у першому поколінні) 

обов’язково має бути підприємцем. Таким чином, для опису образного 
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компоненту концепту “business” оперуватимемо термінами businessman, 

manufacturer, industrialist та entrepreneur. 

Опис образного компоненту концепту “business” в англомовному бізнес-

дискурсі – це віднаходження вербалізаторів сенсорно-перцептивних образів 

професійної уяви. Серед сенсорно-перцептивних образів цього концепту 

вирізняємо образи-гештальти та “Я-схеми” відомих американських 

бізнесменів, окремі з яких з часом ідеалізувалися в колективній мовній 

свідомості, набули рис національних антропосимволів [228, c. 309]. Образна 

репрезентація концепту “business” відбувається у формі мовного обрaзу, або 

вербалізованого зорового сприйняття предметного світу, що фіксує форму, 

колір, положення у просторі номінованого предмета, який можна “побачити” 

лише внутрішнім поглядом [7, c. 115].  

Образи-гештальти бізнесменів виявляють себе як цілісні образи 

конкретних осіб у їхній мовній репрезентації у працях фахівців-аналітиків і 

дослідників бізнесу, що не позбавляє їх суб’єктивізму, який виявляється в 

різних описах однієї й тієї ж особи різними авторами. Матеріалом для 

виокремлення картинок-описів, “Я-схем” та національних антропосимволів 

послужили статтi, присвяченi життєдіяльності зачинателей американського 

бізнесу Ендрю Карнегі та Джона Рокфеллера з додатку Builders & Titans до 

журналу Time (Dec. 7, 1998) та Economic Considerations [472], колективна 

монографія Making America [372], енциклопедичні статті А. М. Джонсона та 

В. Міллера [654, Vol. 5, 19, 23; 659, Vol. 2, 7, 8; 671]. 

Наочно-відтворювальні образи-гештальти в бізнес-дискурсі представлені 

безпосереднім споглядацьким описом конкретної особи або її портретного 

зображення, напр.: Starting out from their photographs, they are the archetypal 

tycoons; one [A. Carnegie] a steely-eyed Scot with a spade-shaped white beard; 

another [J. D. Rockefeller] a craggy, Ichabod Crane lookаlike (Time, Dec. 7, 1998).  

Творчо осмислені образи-гештальти представлені науковими описами у 

формі: а) розгорнутих описів-біографій того чи іншого бізнесмена, укладених 

їхніми біографами (див. Додаток Д). Описи будуються на основі сценарію: 



225 

 

1) дата народження – смерті, 2) місце народження, 3) імена батьків, 4) 

соціальне походження, 5) основні віхи життя, 6) володіння власністю, 7) 

інноваційна складова діяльності, 8) економічний внесок у розвиток 

суспільства, 9) благодійна діяльність, 10) кінцевий статок;  

б) атрибутивних словосполучень та речень-описів рис характеру, 

морально-етичних, релігійних, світоглядних поглядів, уподобань та 

переконань: Quick-witted, shrewd and resilient; fiercely competitive; obsessed with 

innovation and efficiency; a prodigious philantropist; Carnegie was a voluble, if 

sometimes naive, adherent of the Victorian faith in mankind’s progress. His quixotic 

ideals often clashed, however, with the brute realities of his steel mills (Time, Dec. 

7, 1998); Andrew Carnegie was a complex individual and therefore a controvertial 

one. He was perennially optimistic about the future of a democratic America. His 

writing including numerous books and some 80 articles evidence of his awareness of 

the problem created by the demands and rewards of a society undergoing 

industrialization [654, V. 5, c. 681]; men such as Rockefeller exhibited puritanical 

qualities; retained small-town values and lifestyles; as church-goer, felt a sense of 

responsibility to others; believed that personal virtues could bring success; he was 

the gospel of work and thrift [671]; Never the curmudgeon of myth, Rockefeller had 

a droll, genial personality that masked supreme cunning and formidable self-

control. It is certainly true that he was not the least bit squeamish about tough 

tactics. At the same time, he was a devout Baptist with a ministerial air; Rockefeller 

believed in a new economic order that had dubbed “co-operation” (Time, Dec. 7, 

1998); 

в) номенклатурних одиниць, представлених:  

- енциклопедичними довідками про видатних бізнесменів-підприємців: 

Сarnegie Andrew (b. Nov. 25, 1833, Dunfermline, Scotland – d. Aug. 11, 1919, 

Lenon, Mass.), steel industrialist [658, Vol. 2, c. 575]; Сarnegie, Andrew (1835 – 

1919), American iron and steel manufacturer and philanthropist [654, Vol. 5, 

c. 679]; Rockfeller, John D(avison) (b., July 8, 1839, Richford, N.Y. – d. May 23, 

1937, Ormond Beach, Fla.), U.S. industrialist and philanthropist, founder of the 
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Standard Oil Company which dominated the oil industry and was the first great U.S. 

business trust [601, Vol. 8, c. 623]; Rockefeller, John D(avison), American 

industrialist and philanthropist, b. Richford, Tioga County, N.Y., July 8, 1839; d. 

Ormond Beach, Fla., May 1937 [654, Vol. 23, c. 596];  

- літературно-науковими артефактами, зокрема авторськими працями з бізнесу: 

A. Carnegie: Triumphant Democracy (1886), The Gospel of Wealth (1889), The 

Empire of Business (1902);  

- назвами підприємств, фірм, компаній, створених відомими бізнесменами-

підприємцями: Carnegie Steel Company (1892), Carnegie Corporation of New 

York (1911), Rockefeller & Co, Inc. (1882); 

- назвами товариств, спілок, навчальних закладів, благодійних фондів, інших 

інституцій, заснованих бізнесменами-підприємцями: Carnegie Endowment for 

International Peace (1910), Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching 

(1905), Carnegie Hero Fund (1904), Carnegie Institute of Technology at Pittsburgh 

(1901), Carnegie Institution at Washington, D.C. (1902), Carnegie-Mellon 

University (1910); Rockefeller Foundation (1913), Rockefeller Sanitary Commission 

(1909), Rockefeller University (1901);  

г) оцінними судженнями: Carnegie was not a particularly ruthless man; 

However Carnegie’s reputation was permanently damaged by the Homestead 

incident [671]; [J. D. Rockefeller] the boy wonder of American business; As 

Carnegie provided a model for other steel companies and for heavy industry in 

general, John D. Rockefeller revolutionized the petroleum industry [436, c. 488]; 

Today they [A. Carnegie, J. D. Rockefeller] have the look of forssilized 

reactionaries, but these turn-of-the-century titans were men who lived in booming, 

archaic times and thrived on them. In their different ways, each dealt a mortal blow 

to the small-scale economy of the early republic, fostering vast industries that 

forever altered the size and scope of the nation’s business (Time, Dec. 7, 1998). 

Образи “Я-схеми” бізнесменів репрезентують на мовному рівні:  

1) антропоніми: Carnegie Andrew, steel industrialist [658, Vol. 2, c. 575];  

антропоніми + топоніми: Carnegie, Andrew, American iron and steel 
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manufacturer [654, Vol. 5, c. 679]; Rockefeller John D(avison), U.S. industrialist 

[658, Vol. 8, c. 623]; Rockefeller John D(avison), American industrialist [654, Vol. 

23, c. 596];  

2) авторські афоризми: A. Сarnegie: “Cut the prices; scoop the market; run 

the mills full”,“[continued pursuit of wealth] must degrade me beyond hope of 

permanent recovery”, “The man who dies rich, dies disgrace” (Time, Dec. 7, 

1998); “No idol is more debasing than the worship of money!” [671];  

3) автобіографії, спогади, мемуари: Сarnegie A. Autobiography, 1920; 

Rockefeller J. D. Random Reminiscences of Men and Events, N.Y., 1937. 

Національні антропосимволи бізнесменів. Ідеалізація в колективній 

свідомості знакових постатей Америки Е. Карнегі та Дж. Рокфеллера сприяла 

їх трасформації в національний, а згодом і світовий символ багатства, влади та 

грошей, який вербалізують: 

- образні епітети: a ferocious glare, a thunderclap voice (Time, Dec. 7, 1998); 

- гіперболи: fortune that beggared description, acquired imperial status (Time, 

Dec. 7, 1998); 

- перифрази: master of industry, robber baron, powerful overlord, oil magnate, 

archetypical tycoon, captain of industry (Time, Dec. 7, 1998), lord of creation, 

master of capital [654, V. 19, c. 454], American oligarch, industrial emperor [671]; 

- метафори: titan, engine of economic growth that propelled the country (Time, 

Dec. 7, 1998);  

- алюзії, посилання, цитати: “Put all your eggs into one busket,” Carnegie once 

advised, “and then watch that basket” (Ted Turner, Founder of CNN) [472, c. 33];  

- назви культурних установ, премій, винаходів, природних знахідок, одиниць 

виміру: Carnegie Hall, Carnegie Medal, Carnegie unit, Rockefeller Center;  

- оцінні судження: Many Americans came to idealize these businessmen who 

amassed vast financial empires. Their success lay in seeing the long-range potential 

for a new service or product, as John D. Rockefeller did with oil [671]; The 19th 

century titans Carnegie, Rockefeller and Morgan set the stage for the empire 

builders of the 20th; Rockefeller, Carnegie and Morgan were not the only robber 
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barons, but the scale on which they operated was unprecedented; Rockefeller and 

Carnegie built the industrial age; the era of the robber barons, forged the 

tremendous engine of economic growth that propelled the country from rural 

isolationism in the 19th century to world industrial leadership in the 20th. Three men 

– Andrew Carnegie, John D. Rockefeller and J. Pierpont Morgan – personified this 

sweeping turn-of-the-century transformation; Rockefeller then began to employ the 

tactics that made him a legend (Time, Dec. 7, 1998); The “Rockefeller interests” 

(companies dominated by Rockefeller or his managers), however, became even more 

powerful [436, c. 490].  

На невербальному рівні національні антропосимволи виявляють себе у 

відтворенні образів бізнесменів в кіно- та телемистецтві, скульптурних та 

портретних зображеннях: Carnegie, Brown Brothers [658, Vol. 2, c. 575]; Andrew 

Carnegie, Bettmann Archive [654, Vol. 5, c. 680]; John D. Rockefeller Sr., 1884 

[658, Vol. 8, c. 623]; John D. Rockefeller Sr., American capitalist, painting by John 

Singer Sargent, 1917 [671]; The founder of the Rockefeller fortune, John D. 

Rockefeller Sr., as painted in 1917 by John Singer Sargent [654, V. 23, c. 596]. 

Таким чином, опис образного компонента концепту “business” в 

англомовному бізнес-дискурсі – це віднаходження вербалізаторів сенсорно-

перцептивних образів-гештальтів, образів “Я-схем” й антропосимволів. 

Вербалізатори ментальних образів фіксують суб’єктивні смисли у формі 

словосполучень, речень-описів, розгорнутих описів-текстів, номенклатурних 

назв. Водночас вербалізаторами “Я-схем” є здебільшого атрибутивні 

словосполучення, афоризми та автобіографічні дискурси; антропосимволів – 

образні й метафоричні назви, оцінні судження та невербальні репрезентації. 

Саме невербальні засоби репрезентації об’єктивують символізм цього 

концепту, оскільки позначають його знаками інших знакових систем. 

Стереотипізація образу сучасного бізнесмена в англомовному бізнес-

дискурсі виявляється в узагальненому прототиповому баченні цієї постаті у 

фаховій, науково-популярній та публіцистичній літературі, розрахованій на 

широкий загал читачів. У процесі аналізу статей про відомих американських 
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та британських бізнесменів Г. Фoрда, Р. Kрoка, С. Волтoна, В. Лeвiтта, 

В. Дiснeя, T. Вaтсoна (ст.), Л. Бернeтта, Б. Гейтсa, С. Джoбса та Р. Бренсона з 

додатку Builders & Titans до журналу Time (Dec. 7, 1998), журналів The 

Economist (June 28 – July 4, 2008) та The Sunday Telegraph (Dec. 2, 2007), праці 

New American Profiles by L.R.Kenan (1986), словникових статей з Wikipedia 

[671], електронних джерел Biography from Answers.com, Henry Ford – 

Biography та ін. були виокремлені такі мовні стереотипи бізнесмена: 

прототиповий образ, професійний, оцінний та соціальний стереотипи. Під 

стереотипом (від гр. stereos – “твердий” та typos – “відбиток”) розуміємо 

стійкий образ, що формується у свідомості носія мови про особу, об’єкт, 

ситуацію, модель поведінки тощо і такий, що є дещо спрощеним, 

поверхневим, а іноді хибним. Попри усі недоліки, стереотипізація є 

психологічним механізмом, що спрощує розуміння та сприйняття індивідом 

навколишнього світу. Останнім часом крім етно-, соціо-, ідео- та культурних 

стереотипів, які відносять до немовних, вирізняють також мовні стереотипи, 

якими вважають сталі вислови, стандартні звороти, усталені порівняння, 

етикетні формули, клішовані фрази в політичному, юридичному, діловому 

мовленні, ритуальні побажання, заговори та заклинання – в побутовому 

мовленні [176, c. 59-61; 187, c. 111]. Як зауважує К. С. Попова, “у стереотипі 

максимально стандартизовано зміст мовного компоненту: певному стереотипу 

відповідає стандартний набір засобів – кліше, які репрезентують його зміст у 

тексті і спрямовують сприйняття реципієнта” [290, c. 9]. Прийнято також 

розрізняти стереотипи-образи, основними елементами яких є атрибути (також 

предмети-атрибути), та стереотипи-ситуації, основними елементами яких є дії 

та предмети, на які ці дії спрямовані [152, c. 196]. На рівні ментальних 

структур, які існують в колективній уяві американської спільноти, нашу увагу 

привертає образ-стереотип як еталон сучасного бізнесмена. 

До основних атрибутів прототипового образу бізнесмена належать: 

зовнішність та риси обличчя; риси характеру та розумові здібності.  
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Атрибут зовнішність та риси обличчя має мовне вираження у таких 

атрибутивних словосполученнях: unremarkable salesman in bad health 

(R. Kroc); a scrappy, sharp-eyed bantam rooster of a boy (S. Walton); as a child he 

had a strange defect in his vision (Th. Watson); a quiet, pleasant man you might not 

look twice on the street; a tall, somber man (W. Disney); neat hair and eager, 

pleasant smile (B. Gates); dyslexic, nearsighted boy, flamboyant British 

entrepreneur, hippy businessman (R. Branson). Як засвідчує різноманітність 

описів зовнішності відомих постатей Америки та Великої Британії, практично 

не існує певного стандарту або еталону цього атрибуту в колективній 

свідомості носіїв англійської мови. Можливо, він не є визначальним в 

колективному портреті бізнесмена в країнах, де однією з національних 

цінностей є індивідуалізм і в усьому поціновується індивідуальність. В цілому 

описи зовнішності відомих бізнесменів мають негативну оцінку: unremarkable 

salesman in bad health, short, self-absorbed, prideful, flamboyant fellow, bantam 

rooster of a boy, a quiet man you might not look twice on the street; somber man, 

хоча присутні й окремі позитивні оцінки: а pleasant man, neat hair and eager, 

pleasant smile. 

Атрибут риси характеру та розумові здібності реалізується в окремих 

словах, атрибутивних та предикативних словосполученнях, реченнях-описах: 

Ford shunned greed and did not believe in accounts; his natural talents earned him 

a promotion to chief engineer (H. Ford); He was a devil for cleanness; Kroc’s 

obsession with Quality, Service, Cleanness and Value; he was convinced that the 

best was ahead of him; a strong belief in himself and his vision; It was simply not in 

his character to despair and give up; Kroc was a dynamic visionary; he was 

determined to become extremely successful; he firmly believed that he would reach 

his goal through hard work, shrewd thinking and above all through persistence; 

Besides the taste for hard work, Kroc’s only assets were his courage, his optimism, 

his determination and his absolute faith in the American dream; Never leaving a 

question unanswered or a stone unturned; he had a cunning ability to grasp a 

concept; for all his shrewdness; Kroc was ready to take risks; Kroc… displayed a 
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superior flair for choosing associates and subordinates (R. Kroc); most versatile 

boy (S. Walton); Walt actually did have an avuncular bone in body; suspicious, and 

above all, controlling nature; risked everything; Disney threw himself obsessively 

into the park’s design; restless; toiling endlessly, never learned to play or relax, 

working fourteen hours a day; developed his love for drawing, also developed his 

love for trains (W. Disney); tortured by self-doubt, suffered bouts of depression, 

displaying steel nerves and shrewd foresight and planning skills (Th. Watson); was 

obsessed with finding visual triggers (L. Burnett); hostile; pragmatic to the end; his 

grasp of details; unusually hard-driven; (B. Gates); quirky, individualistic; no 

visionary, visionary founder; genius for showing up, for being at the right place at 

the right time (S. Jobs); he did terribly on the standard IQ tests (R. Branson). Цей 

атрибут має одне з найчисленніших мовних реалізацій (загалом 50 мов. од.) й 

репрезентує прототипового американського бізнесмена як a dynamic visionary 

with a strong belief in himself and American Dream, risky, obsessive, persistive, 

extremely hard-working, never leaving a question unanswered or a stone unturned, 

never giving up, cunning to grasp the concept. 

У межах професійного стереотипу бізнесмена вирізняємо два атрибути – 

освіта; ділові якості та професійні досягнення. 

Атрибут освіта репрезентований на мовному рівні атрибутивними та 

предикативними словосполученнями, а також реченнями-описами: not formally 

educated (H. Ford); always bored with studies, he left school at the age of fifteen 

(R. Kroc); He attended the University of Missouri-Columbia and majored in 

economics (S. Walton); Disney dropped out of high school at 16; not a very good 

student; graduated from McKinley High School in Chicago (W. Disney); a 

perpetually failing student, He needed six years and three schools to get through 

high school, and managed to graduate from Brown University only through the 

forbearance of a sympathetic dean; He obtained a business degree in 1937 

(Th. Watson); Gates excelled in elementary school, particularly in mathematics and 

the sciences; He entered Harvard but dropped out (B. Gates); he dropped out after 

only one semester in Reed College in Portland, Oregon (S. Jobs), educated at Stowe 
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School (R. Branson). Очевидно, освіта не відіграє визначальної ролі у 

стереотипізації портрета успішного бізнесмена, про що свідчать ремарки 

такого змісту: not formally educated, left school at the age of fifteen, dropped out, 

always bored with studies.  

Атрибут ділові якості та професійні досягнення в основному 

представляють атрибутивні словосполученнями та речення-описи: an 

apprentice mechanist; Ford instituted industrial mass production; invented the 

dealer-franchise system; father of modern assembly lines; had a global vision 

(H. Ford); Kroc was adroit and perceptive to popular trends; He always had a keen 

sense of the power of novelty; Kroc was not a creator; He did not actually found the 

restaurant chain itself; He possessed a gift for anticipating where things were 

headed; He had seen the future; a good judge of people (R. Kroc); pioneered the 

practice of discount merchandising (S. Walton); first applied an assembly-line 

techniques to housing construction; the idea man; organizer and salesman; He was 

a consummate marketing guy (W. Levitt); He invented the theme park and 

originated the modern multimedia corporation  (W. Disney); Tom saw IBM afresh 

and quickly realized that its future lay in computers; Watson Jr. took the company in 

a new direction; he oversaw the System/360 project; the world’s greatest salesman; 

the most successful capitalist in history (Th. Watson); moved beyond standard 

industry practice; spent much of his career encouraging his staff (L. Burnett); 

American unoriginal; wiser to follow than to lead; innovator; peering far into the 

future; an active software developer (B. Gates); persuasive and charismatic 

evangelist for Apple; a master of hardware; a trail-blaizer, not a follower; a creator, 

not a cloner; an iconoclast, made the key decisions that shaped the company 

(S. Jobs), transformational leader; enigmatic entrepreneur; Richard’s first 

successful business venture was at age of 16; Conjuring a fortune from thin air has 

been Branson’s genius since the early 1970s (R. Branson). Найчисельнішу групу 

мовних одиниць містить атрибут “ділові якості та професійні досягнення” 

(39), що свідчить про значущість стереотипізації образу бізнесмена в 

колективній професійній свідомості. Професійний стереотип увиразнюється в 
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цілком позитивному узагальненому описі: perceptive to popular trends, having 

sense of novelty, peering far into the future; is able to build an organization and 

hold it, makes the key decisions, among the first to see, enigmatic entrepreneur, 

transformational / charismatic leader; the first-class professional, хоча у ньому 

присутні і контрадиктивні характеристики: follower – not a follower / trail-

blaizer / iconoclast; unoriginal – innovator / not a cloner, not a creator but follower. 

Оцінний стереотип бізнесмена представляють три атрибути – морально-

етичні характеристики; ставлення до підлеглих, клієнтів та благодійна 

діяльність; внесок у розвиток суспільства.  

Атрибут морально-етичні характеристики репрезентують судження 

інших людей, а також власні висловлювання бізнесменів про свою діяльність: 

he saw money as the only irrefutable proof of success (R. Kroc); his career is 

distinguished by decency; “a successful corporation should enrich not only its 

executives and shareholders but also a fair number of ordinary line employees” 

(B. Gates). 

Атрибут ставлення до підлеглих, клієнтів та благодійна діяльність 

увиразнюють атрибутивні, об’єктні, предикативні словосполучення, речення-

описи, афоризми: starting the 40 hour work week, paid high wages; offered profit 

sharing; Ford Foundation provided ongoing grants for research, education and 

development (H. Ford); Walton supported various charitable causes; offering 

scholarships to graduating seniors from local high schools; made a gift of six 

million dollars to provide annual awards to new church developments; “Each Wal-

Mart store should reflect the values of its customers and support the vision they hold 

for their community” (S. Walton); He took great pains to establish that family 

feeling throughout the company by encouraging a friendly informality at all levels 

by giving praises and bonuses for a job well done; paternal and hands-on boss; 

pays high wages, enriches ordinary employees; is willing to share “I like to make 

people happy”; “Look after the customers and business will take care of itself”; “If 

you have time to lean, you’ll have time to clean”; “None of us is as good as all of 

us” (R. Kroc); hands-on boss; absolute dictator; determination to keep personal 
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control (W. Disney); Watson became a larger donor and benefactor to Columbia 

University, the J. Watson Library of Business and Economics, construction of a 

townhouse in the Columbia East Campus residence hall named Watson House, the 

Thomas J. Watson Fellowship as well as numerous charitable gifts throughout the 

country (Th. Watson); Gates has pursued a number of philanthropic endeavors, 

donating large amounts of money to various charitable organizations and scientific 

research programs; philanthropist (B. Gates), Branson divided his compensation 

(BA-bonus) among his staff; When he was seventeen, he opened his first charity, the 

“Student Advisory Centre”; Sir Richard Branson announced the setting up of a new 

Global science and technology prize – The Virgin Earth Challenge; Virgin Green 

Fund has been established to invest in companies in the renewable energy and 

resource efficiency sectors in the US and Europe; In 2007 Richard Branson joined 

Peter Gabriel to announce the formation of The Elders, a group of leaders to tackle 

some of the world tough problems (R. Branson). Цей атрибут отримав позитивну 

оцінку у таких судженнях: distinguished by decency, paid high wages, supported 

various charitable causes, offering scholarships, giving praises and bonuses, 

paternal and hands-on boss; pays high wages, enriches ordinary employees, willing 

to share, donating large amounts of money. 

Атрибут внесок у розвиток суспільства представляють об’єктні 

словосполучення та речення-описи: was a pioneer of “welfare capitalism”; His 

introduction of the Model T automobile revolutionized transportation and American 

industry (H. Ford); Franchising the American dream (R. Krock); Wal-Mart brought 

low prices to small cities (S. Walton); His answer to postwar housing crisis created 

a new kind of home life and culture: suburbia (W. Levitt); For over thirty years he 

had enchanted old and young with his whimsical fantasies (W. Disney); He 

launched today’s visual assault on the senses by providing that images, not words, 

were the nuclear power of advertising (L. Burnett); [He] put a computer on every 

desk and in every home (B. Gates). Цей атрибут засвідчує значний внесок 

бізнесмена в розвиток суспільства і отримує цілком позитивну оцінку, 

увиразнюючись у таких характеристиках: a pioneer of “welfare capitalism”, 
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brought low prices, created a new kind of home life and culture, two gratest 

creations, put a computer on every desk and in every home. 

Соціальний стереотип бізнесмена укорінений в мовній свідомості носіїв 

англійської мови як такий, що відповідає фрейму-сценарію “American dream”, і 

розгортається у такі етапи: а poor boy, born to a poverty, from modest roots (за 

деякими винятками), згодом стає wealthy, the richest man in America, the world’s 

richest man, a billionaire, the first mogul, а його бізнес перетворюється на a fast-

food empire, the largest retailor, the largest brockerage in the country, the sixth 

largest U.S. company, the world’s largest media company. 

Соціальний стереотип бізнесмена представляють два атрибути: соціальне 

походження та кінцевий майновий стан. 

Атрибут соціальне походження репрезентують речення-описи: Ford was 

from modest, agrarian Michigan roots (H. Ford); The Krocs were poor (R. Kroc); he 

was born to a poverty (W. Disney); Walton grew up in the Depression dust bowl of 

Oklahoma and Missouri (S. Walton); Levitt and his brother Alfred had built a few 

houses on land their father owned in Manhasset, N.Y. (W. Levitt); Jobs was running 

Apple Computer from his father’s garage in Los Altos, Calif., in 1976 (S. Jobs); the 

eldest son of the president of International Business Machines (Th. Watson); His 

family was wealthy (B. Gates).  

Атрибут кінцевий майновий стан: увиразнюють окремі лексеми, 

атрибутивні та об’єктні словосполучення, речення-описи: one of the richest 

people in the world; amassed one of the world’s largest fortunes (H. Ford); amassed 

a $500 mln fortune during his lifetime (R. Kroc); largest retailor in the world and 

richest man in America; a family net worth approaching $25 billion (S. Walton); 

Levitt & Sons was sold to ITT Corp. for $92 mln in stock, most of which went to him 

(W. Levitt); he became the first Hollywood mogul; achieved undreamed-of wealth, 

power and honor (W. Disney); the sixth largest U.S. company (Th. Watson); by his 

death the agency’s billings exceeded $400 mln annually (L. Burnett); the world’s 

richest man, the wealthiest person in the world; centibillionaire (B. Gates); a multi-
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millionaire, a billionaire (S. Jobs), his worth is estimated at over £4 billion 

(R. Branson). 

Результати аналізу уможливлюють представити розгорнутий опис 

образу-стереотипу бізнесмена, що існує в колективній професійній спідомості 

носіїв англійської мови: а businessman is a short / tall, sharp-eyed, quiet / self-

absorbed / somber / unremarkable, pleasant man you might not look twice on the 

street; born to a poverty / came from modest roots; not formally educated; a 

dynamic visionary with a strong belief in himself and American Dream, risky, 

obsessive, extremely hard-working, never giving up, the idea man, cunning to grasp 

the concept; perceptive to popular trends, having sense of novelty, peering far into 

the future; unoriginal, not a creator but follower; encourages his staff, makes the 

key decisions; the first-class professional; distinguished by decency; establishes 

family feeling and friendly informality in the company, pays high wages; became the 

richest man in America / the world’s richest man / a billionaire; his business 

transformed into the largest U.S. / world’s company / an empire; sees money as the 

only irrefutable proof of success. 

4.1.5. Фреймова модель макроконцепту “busіnеss”. У колективній 

професійній свідомості макроконцепт “business” структурується в 

акціональний фрейм, який вибудовується на основі фрейм-структури 

“activity”, має вершину business, слоти “subject of business”, “object of 

business”, “aim of business”, “means of business”, “result of business”, поєднані 

відношеннями каузації та контактної дії, і розгортається в акціональну схему: 

“ХТОСЬ-агенс (subject) діє на ЩОСЬ-пацієнс (оbject) з МЕТОЮ (aim) з 

допомогою ЧОГОСЬ-інструменту (means / resources), отримуючи ЩОСЬ-

фактитив (result)” (схема 4.2):  
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Cхема 4.2. Акціональний фрейм макроконцепту “business”. 

Як засвідчує схема 4.2, акціональний фрейм бізнес-дискурсу містить такі 

слоти. Cлот 1 – “subject of business” (суб’єкт бізнесу) репрезентує активно 

діюче начало, що є формоорганізуючим складником бізнес-дискурсу, 

представлений конкретним, фізично існуючим індивідом-власником або 

організацією, який заповнюють номінації: businessman, business lady, business 

woman, business person, business people, a business, unit of business, business 

organization, commercial establishment / institution, an enterprise, an undertaking, 

a venture, company, firm, bureau, corporation, concern, group, зокрема у формі 

назв компаній – Apple, Avon, Cartepillar, Coca-Cola, DuPont, GM, Google, 

McDonald’s, Virgin, WalMart та ін., напр.: Bakground: It is no secret that GM, like 

all domestic manufacturers, has increasingly struggled over the last several years 

due to increased competition from foreign manufacturers with lower wage, 

healthcare and benefit costs (GM BP 2009-13). 

Слот 2 – “object of business” (об’єкт бізнесу) являє собою предмет 

практичної діяльності суб’єкта бізнесу, на який спрямована його дія 

(організація бізнесу) і який заповнюють номінації: product / goods / services, 

сommodity, merchandise, wares, segment, lines, article та ін., напр.: Google’s 

Retail Products and Services. The retail part of the Google business is found in the 

success / 

failure 

profit 

product business-

man 

resourses 
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Google Store, which is filled with Google logo merchandise like solar powered 

pedometers, slinkies, baby blankets, and demin pencils. This retail outlet is a minute 

part of the Google business, which is primarily focused on products and services 

that are internet-based, free to the end-user, and supported by advertising revenue 

(Google Business Profile and MS). 

Слот 3 – “aim of business” – ідеальний образ бажаного, відповідно до 

якого перетворюється предмет діяльності, втілений в абстрактному 

економічному понятті “profit”, що матеріалізується у формі грошового 

еквіваленту money і є джерелом особистого збагачення суб’єкта бізнесу. Цей 

слот заповнюють номінації: profit, benefit, dividend, financial gain, earnings, 

income, returns, revenue, surplus, yield, напр.: The company focused on developing 

and improving drugs in order to maintain the revenue stream from this business 

segment. Business must make a sound profit (J&J AR 2008). 

Слот 4 – “means of business” – фактори, за допомогою яких здійснюється 

перетворення матеріальних ресурсів у предмет обміну (товар). Цей слот 

заповнюють номінації: land, material resources / tools, financial resources / 

capital, labour / employees / hired personnel / workforce, enterprise / 

entrepreneurship, knowledge / information, напр.: Human Resources ensures that 

P&G has the employees, organizational design and work culture to deliver business 

productivity and to continually improve consumer, employee and shareholder value. 

It is the Company’s intend to develop all employees to their full potential (P&G 

GSReport 2007). 

 Слот 5 – “result of business” (результат бізнесу) полягає у здійсненні 

регулятивного впливу на об’єкт, протидії опору конкурентів, домінуванні на 

ринку. Позитивний результат ділової активності заповнюють номінації: 

success, winner, market leader; brisk, booming, efficient, good, strong, lucrative / 

profitable / solvent, flourishing / thriving, competative, successful business; business 

expands / grows, business does / goes well / takes off, business picks up, напр.: 

Outlook for 2012: We will continue to drive success in 2012 beyond by enhancing 

the customer experience across all elements of our Plan to Win. Our global system 
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continues to be energized by our ongoing momentum and significant growth 

opportunities. We hold a strong competitive position in the market place and we 

intend to further differentiate our brand by striving to become our customers’ 

favorite place and way to eat and drink (McDonald’s AR 2011). 

Негативний результат ділової активності вербалізують лексичні 

одиниці:  failure, bankrupt, bankruptcy, loser, market loser; bad / unprofitable / 

slack / slow / lost business, recession in business, stagnation of business; to become 

/ make bankrupt, to declare / file for / be close to / be on the brick / verge of 

bankruptсy, to be in / claim default, to default on a debt; business is slack / drops off 

/ collapses / declines / fails / slows / faces bankruptcy / goes bankrupt / is declared 

bankrupt, to go bust, напр.:  In 2011, annual sales were tracking toward a decline 

in excess of 105 from the previous year. Much of this erosion was due to the 

relocation of customers’ plants outside of the North East and foreign competition, 

particularly from Asia, where low cost imports were penetrating the domestic 

industrial base. In addition, the economic decline within several key market 

segments, including automotive and appliances, further contributed to this business 

decline (P&G MP, 2012). 

    

4.2. Субординатні концепти “enterprise”, “work”, “company”  

у структурі макроконцепту “business” 

 

Як зауважує Р. Ленекер, макроконцепти / суперконцепти розпадаються 

на дрібніші утворення – суб- / міні-концепти, які, у свою чергу, продукують 

більш дрібні концепти [514, c. 45]. На думку В. Л. Іващенко, концепти не є 

кінцевими / граничними структурами, вони розпадаються на множини / 

множинності субконцептів, які також не є граничними [120, c. 107]. Зокрема, 

макроконцепт “business” генерує концепти нижчого рівня концептуалізації – 

субконцепти “enterprise”, “work” та “company”.  

Субординатний концепт “enterprise” інтегрується у макроконцепт 

“business” через смисловий центр “means of business” і входить до його 
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поняттєвої парадигми. У підмові економіки ці поняття є еквіполентами, через 

що їх часто ототожнюють. В англійській мові термін enterprise (лексичний 

варіант enterprising) визначають через значення “business activity” [636, c. 153; 

647, c. 156], що засвідчує їхню семантичну близкість.  

Концепт “enterprise” ще не знайшов висвітлення ні в загальномовній, ні у 

науковій, ні у професійній картинах світу, і отже, розглядається нами вперше. 

Аналіз здійснюємо за процедурами, розробленими у підрозділі 3.4.  

Cинонімічний ряд номінаторів концепту “enterprise” складають: 

enterprise, entrepreneurship, undertaking, venture. Лексеми enterprise та 

entrepreneurship – етимологічні дублети, які походять від лат. дієслова 

prehendere – “to grasp” (хапати, схоплювати, затискати в руці), що є їхнім 

спільним первинним значенням. Іменник enterprise запозичений англійською 

мовою через посередництво давньофранцузької у XV ст. на позначення “work 

taken in hand, bold undertaking, daring spirit” (опанування справою, смілива 

справа, починання, відвага) [619, c. 519]. Іменник entrepreneurship утвердився в 

англійській мові лише у XIX ст. як дериват від фр. entrepreneur – “an organizer 

of musical or other entertainments” (організатор музичних та інших розваг) [619, 

c. 252]. Цілком очевидно, що обидві лексеми мають той самий етимон “grasp” і 

позначають тотожні поняття. 

Семантично близькими є лексеми enterprise та undertaking, які 

визначають одну через одну: enterprise – “undertaking” [664, c. 123], 

“undertaking, esp. a challenging one” [660, c. 271], “an undertaking or a new 

project, esp. when bold or dangerous” [664, c. 561], “an undertaking, esp. a bold or 

difficult one” [630, c. 268], “a project or undertaking, esp. one that requires 

boldness or effort” [664, c. 518]; undertaking – “enterprise” [664, c. 1674], “an 

enterprise” [630, c. 905], “any business enterprise” [605, c. 521].  

Субстантивований іменник undertaking походить від англ. undertakе (O.E. 

underfōn) на позначення “to capture” (захоплювати силою, брати в полон), “to 

catch” (упіймати), “to grasp” (хапати, затискати [в руці]), “to embrace” 

(обнімати, обіймати) [661, c. 344]. У XII ст. дієслово undertakе уживають на 
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позначення “to take by craft, to entrap, to overtake, to seize upon” (оволодіти 

хитрістю, піймати в пастку, захопити), у XIII ст. воно набуває значень “to 

accept” (приймати), “to receive” (отримувати), “to understand” (зрозуміти), “to 

take in charge” (брати зобов’язання). З XIV ст. його уживають на позначення “to 

commit oneself” (зв’язувати себе зобов’язанням), з XVI ст. – “to become surety 

for” (поручитися), з XIX ст. – “to conduct the funeral of” (ховати) [661, c. 998]. 

Водночас усі наведені значення, крім чотирьох останніх, у сучасних словниках 

англійської мови маркують як застарілі. З XIV ст. іменник undertaking набуває 

професійних значень “enterprise, pledge, promise” (підприємство, порука, 

обіцянка); з XV ст. – “an action, work undertaken” (розпочата дія, робота), “an 

enterprise” (підприємство); з 2-ї пол. XIX ст. – “business or occupation of a 

funeral undertaker, spec.” (рід занять або професія трунара, спец.) [661, c. 998]. 

У сучасній англійській мові субстантив undertaking уживають і в 

загальному – “an important job, piece of work for which you are responsible, task 

or project esp. one that is important or difficult” (важлива, відповідальна робота, 

завдання), напр.: difficult undertaking, massive undertaking [637, c. 254], і у 

спеціальних значеннях: “a business / any business enterprise, esp. a public utility, 

com.” (підприємство, компанія, торговельне підприємство громадського 

користування), напр.: commercial / financial undertaking, joint undertaking, 

private undertaking, public undertaking, undertaking of wide scope [636, c. 509]; “a 

legally binding promise” (юридично оформлене зобов’язання, угода, гарантія), 

напр.: a legal undertaking, a written undertaking [605, c. 521]; “any business of 

conducting funerals” [618, c. 1907], “the management of funerals as a profession” 

[630, c. 905] (організація похорону як професія) та “поховальне бюро” [577, 

c. 635]. Очевидно, що лексема undertaking лише частково виражає поняття 

“enterprise” і то в його історичній ретроспективі, поступаючись місцем  

іншомовним запозиченням enterprise та entrepreneurship.  

Лексема venture, яку визначають як “risky undertaking” (ризикована 

справа) [643, c. 923] є одним з можливих значень терміна enterprise [660, 

c. 271] або його синонімом [643, c. 419]. Окрім цього, лексема venture, яка 
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вірогідно походить від ім. adventure – “пригода, авантюра, ризикована справа, 

ризик, комерційна спекуляція” [577, c. 29], в атрибутивній функції має 

значення “enterprising” (підприємливий), напр.: man of venture. У 

морфологічній функції дієслова, особливо з прийменником on / upon, її 

уживають на позначення “to attempt smth dangerous or risky”, напр.: Now it is 

not the time to venture on such an ambitious project [638, c. 145]. Це значення 

актуалізує прислів’я Nothing venture, nothing have / Nothing ventured, nothing 

gained та номінація а venture (ризиковане підприємство), напр.: а business / 

commercial venture [671].  

Отже, лексема entrepreneurship ще не до кінця адаптована в англійській 

мові і конотує як іншомовне запозичення, undertaking маркується як заст. і 

поступається більш сучасним термінам enterprise та entrepreneurship, лексема 

venture покриває вужчий обсяг поняття завдяки диференційній семі “rіsky”. У 

свою чергу, лексема enterprise щонайповніше виражає зміст означеного 

поняття, є домінантою синонімічного ряду, що дозволяє кваліфікувати її як 

ім’я концепту. 

Семантичну парадигму терміна entreprise складають словникові та 

контекстуальні значення. У словникових статтях з фахових лексикографічних 

джерел віднаходимо такі значення цього терміна: 

- “system of carrying on business / an economic system which allows a 

degree of freedom to the private businessman / an open competitive economy in 

which all can trade freely” [605, c. 203; 607, c. 134; 623, c. 98; 625, c. 72], 

актуалізоване у словосполученнях free enterprise та private enterprise, напр.: 

Free enterprise – when people can use capital and organize their businesses in any 

way, without being prevented or controlled by government [636, c. 156], Private 

enterprise – an economic system in which private persons are entirely free to own 

all kinds of property and to carry on any commercial or industrial activity, the state 

interfering as little as possible in the running of the economy [605, c. 203]; 

- “business activity / business activity considered as a whole, esp. in relation 

to other parts of the economy” [636, c. 156; 647, c. 153], напр.: Too much 
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government intervention in economic activity stifles enterprise, discourages 

innovation, and removes incentives [570, c.98];  

- “the quality (in a businessman)” [605, c. 203; 647, c. 153], напр.: We need 

someone with enterprise and imagination to design a marketing strategy [614, 

c. 461];  

- “a business / a business firm / an industrial or commercial organization / a 

company” [605, c. 203; 609, c. 134; 623, c. 98; 624, c. 176; 625, c. 72; 636, c. 156; 

647, c. 153; 660, c. 271], яке увиразнюється у словосполученнях land promotion 

enterprise, multinational enterprise, сash crop enterprise, сompany-owner 

enterprise, income-producing enterprise, lower-profit-rank enterprise, profitable 

enterprise, unprofitable enterprise, напр.: We refocused our efforts on the sector 

that generates 40 percent of U.S. Gross Domestic Product, with the result that 

smaller enterprises were principal participants in 31 OPIC projects receiving $256 

mln in support (OPIC AR 2002, p. 2);  

- “one or more firms under common ownership or control” [610, c. 134], 

зокрема у словосполученнях transnational enterprise та multiestablishment 

enterprise, Am., напр.: The term “enterprise” is used because it is generally 

applicable in many circumstances, including a conglomerate of several 

organizations such as a joint venture or partnership [671]; 

- “a business project, plan, course of action, esp. one that is daring or 

difficult” [614, c. 461; 624, c. 176; 638, c. 427], напр.: His latest enterprise involves 

establishing a chain of pizza shops [664, c. 123], This was a lucrative enterprise for 

everybody but us (FT / Business, Mar. 13, 2013). 

Термін enterprise також уживається у контекстуальному значенні “branch 

of economics” у таких словосполученнях: alternative enterprise, main enterprise, 

midsize enterprise, supplementary enterprise, напр.: For midsize enterprise, the 

Asian Development Bank is helping set a $100 mln Thailand Recovery Fund (IHT / 

Business, Aug. 29, 2007).  

Отже, семантичну парадигму терміна еnterprise заповнюють шість 

словникових: “free economic system”, “business activity”, “quality (in a 
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businessman)”, “a business”, “сorporation”, “business project” та одне 

контекстуальне значення “branch of economics”. 

Як засвідчує аналіз словникових статей, жанрових форм та фахових 

публікацій з підприємництва та бізнесу, лексема enterprise реалізує свої 

словотвірні можливості у субстантивах, утворених способом суфіксації: 

enterpris-er; еnterpris-ing, дієслові, утвореного способом конверсії: to 

enterprise; семантичний потенціал – у злічуваному іменнику an enterprise.  

Дистрибутивний потенціал лексема enterprise виявляє у 

словосполученнях з іменниками, прикметниками, займенниками та дієсловами 

в номінативній та атрибутивній функціях, напр.: free enterprise тж. private 

enterprise, public enterprise тж. state[-owned] enterprise; enterprise allowance, 

enterprise culture, enterprise economy, enterprise society, enterprise fund; сталих 

словосполученнях: free enterprise zone, free enterprise system, exploits and mighty 

enterprises, to embark on an enterprise; бізнес-кліше: enterprise run on a paying 

basis; бізнес-максимах: Agriculture is best, enterprise is acceptable, but avoid 

being on a fixed wage, When you enter a great enterprise, free your soul from 

weakness; назвах бізнес-компаній, періодичних видань: Enterprise Development 

Group, Department of Enterprise (GB), Office of Federal Housing Enterprise 

Oversight (U.S.), Trading and Enterprise Councils, Scotland and Wales 

Departments of Enterprise, GB; Enterprise, Inc., Blue Grass Enteprises, Inc., Tuttle 

Enteprises, Creative Arts Magazine Enteprises та ін.  

Текстотвірний потенціал лексема enterprise реалізує в назві державної 

програми Enterprise Allowance Scheme, теоретичне осмислення поняття 

“enterprise” отримує в наукових теоріях: theory of business enterprise та працях з 

підприємництва і бізнесу: T. Veblen The Theory of Business Enterprise (1904), 

A. Berle The Theory of Enterprise Entity (1947), W. B. Rouse A Theory of 

Enterprise Transformation (2005) та ін. 

Подальша концептуалізація поняття “enterprise” у професійному 

мовленні відбувається в метафоричній та образній лексиці, зокрема в бізнес-

метафорi spirit of enterprise, напр.: The spirit of enterprise is sparked by small 
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business people with big ideas – people like Barbara Proctor, who rose from a 

ghetto to build a multimillion dollar agency in Chicago [Econ. Сonsiderations, 

c. 37]. 

Поняттєвий компонент концепту “entreprise”. Концепт “entreprise” 

виявляє себе у смисловій організації понять “energy and daring / boldness” 

(енергія та відвага / сміливість), “willingness to take finantial, esp. uninsurable 

risks” (бажання брати на себе фінансові ризики, особливо такі, що не 

підлягають страхуванню), “readiness to embark on new ventures / ability to think 

of new projects” (готовність / здатність започатковувати нові ризиковані 

підприємства / проекти) [647, c. 518; 644, c. 419; 660, c. 271].  

Поняття “enterprise” запровадив у науковий обіг французький економіст 

Р. Кантільйон у праці Essai sur la nature du commerce en général (1755 р.), де він 

розглядає підприємництво як особливу економічну функцію, важливою рисою 

якої є ризик. На думку американського економіста Дж. Шумпетера, зміст 

підприємництва розкривають його функції: реформування й докорінна 

перебудова виробництва із залученням новітньої техніки та технологій, 

створення нових товарів, освоєння нових ринків та джерел сировини, 

поєднання виробничої діяльності з науковими розробками. Б. Карльоф розуміє 

поняття “enterprise” як “здатність відкривати й використовувати можливості 

для бізнесу, наголошуючи, що у цьому сенсі підприємництво має багато 

спільного з творчістю [504, c. 63]. Американський теоретик бізнесу П. Дракер 

стверджує, що “основу підприємництва формують інновації зі створення 

нових товарів та послуг, залучення новітніх технологій, застосування 

організаційних та управлінських нововведень, проникнення на нові ринки 

збуту, у нові галузі та сектори економіки” [582, c. 723]. Не дивно, що 

підприємницьку діяльність зазвичай асоціюють з інноваційними проривами у 

сфері виробництва, творчим пошуком “нових комбінацій”, масовим випуском 

нових товарів та наданням ще донедавна невідомих послуг [587, c. 391]. 

В економічній теорії поняття “enterprise” прийнято розглядати у двох 

аспектах – як професійну рису бізнесмена, що передбачає енергійність, 
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сміливість й бажання брати на себе фінансові, особливо негарантовані, ризики 

для створення багатства (“the quality in a businessman of commercial energy and 

daring, and a willingness to take financial, esp. uninsurable, risks” [605, c. 203], 

“initiative and self-reliance directed towards the creation of wealth” [607, c. 134], 

“willingness to take risks and to do things that are difficult, new, or daring” [638, 

c. 457], “уміння починати і вести справу, генерувати і використовувати 

ініціативу, зважуватися на ризик, долати протидію середовища, виявляти 

економічну та організаційну творчість й новаторство” [504, c. 5] (укр. 

підприємливість) та як “самостійну, ініціативну, систематичну, на власний 

ризик діяльність, спрямовану на виробництво продукції, виконання робіт, а 

також як посередницьку діяльність (зокрема торгівлю) з метою одержання 

прибутку” [585, c. 323], яку вважають четвертим фактором виробництва разом 

з землею, працею та капіталом [695, c. 203]) (укр. підприємництво).  

У середині XVIII ст. на базі абстрактного поняття “enterprise” 

сформувалося конкретне поняття “аn enterprise” на означення “an organization, 

a company, a firm, esp. a business” [605, c. 80]. У сучасній економічній теорії 

цим терміном також позначають збірне поняття – групу компаній, об’єднаних 

в одному холдингу (“one or more firms under common ownership or control”) 

[609, c. 134]. 

Згідно з науковими визначеннями, поняттєвий обсяг концепту 

“enterprise” організовують інтегровані у нього поняття: “energy”, “daring / 

boldness”, “risk”, “initiative”, “innovation”, а також похідні конкретні поняття 

“an enterprise” та “enterpriser”.  

Реалізація репрезентантів концепту в жанрових формах бізнес-дискурсу, 

бізнес-періодиці, фаховій науковій літературі формує такі смислові центри / 

семантичні ядра концепту “enterprise”, зорганізовані на базі його поняттєвого 

ядра: “enterprise is energy”, “enterprise is initiative”, “enterprise is risk”, 

“enterprise is innovation”.  

Смисловий центр “enterprise is energy” увиразнюють наукові дефініції, 

які визначають підприємництво як активну цілеспрямовану діяльність, 
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спрямовану на досягнення результату: The entrepreneur is a creative, imaginative 

and energetic person; Entrepreneurial person carries a high charge of energy and is 

motivated, action-oriented and sensitive to results [504, c. 78]; описи-узагальнення 

бізнесменів, отриманих з практичного досвіду: R. Kroc: The two most important 

requirements for major success are: first, being in the right place at the right time, 

and second, doing something about it; Luck is a dividend of sweat. The more you 

sweat, the luckier you get [671].  

Смисловий центр “enterprise is initiative” увиразнюють фрагменти 

жанрових форм, які кваліфікують підприємництво як ініціативну, рушійну 

силу розвитку бізнесу: Several years ago, the company identified and established 

objectives for four key growth initiatives – Smarter Planet, business analytics, cloud 

and growth markets. The key growth initiatives fueled the performance. Global 

Business Services returned to revenue growth at constant currency (IBM AR 2012). 

Смисловий центр “enterprise is risk” увиразнюють наукові узагальнення 

фахівців: Entrepreneurs are not wild risk-takers, but are instead calculating risk-

takers; Good entrepreneurs are risk-avoiders, not risk-takers [547, p. 7] та 

теоретиків бізнесу, які засвідчують ризиковий, непередбачуваний характер 

підприємницької діяльності: Risk-taking entrepreneur was the prime mover in 

economic change (Joseph Schumpeter) [562, c. 287]; лексикографічні тлумачення: 

The behavior of the entrepreneur reflects a kind of person willing to put his or her 

career and financial security on the line and take risks in the name of an idea, 

spending much time as well as capital on an uncertain venture [671], та наукові 

описи, які обґрунтовують фактор ризику у підприємництві: By assuming that 

firms and their entrepreneurs possessed perfect information, which they used to 

make the correct adjustments, the theory virtually eliminаtеd the entrepreneur’s 

function as a risk-taker. However, it is easy to appreciate that the entrepreneurs in 

all their facets – organizing production, providing capital (thus combining control 

and ownership), profit-maximizing, uncertainty-bearing, innovating, opportunity-

seeking – are found only in the one-person firm and other forms of small business 

[570, c. 18].  
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Смисловий центр “enterprise is innovation” увиразнюють наукові описи, 

які обґрунтовують інноваційну, креативну складову підприємництва: The 

entrepreneurial element is the ability to discover and take advantage of 

opportunities for business. Defined in this way entrepreneurship has many traits in 

common with creativity. Creativity is the ability to integrate discrete elements of 

knowledge in new, innovative ways to create hitherto unknown combinations [504, 

c. 63]; фрагменти жанрових форм, які описують інноваційні підходи та 

технології, необхідні для ведення бізнесу: The key to success is getting the big 

thing right, innovating and investing accordingly. When you do all those things, you 

do more than stay abreast of change. You lead it. You invent entirely new capabilities 

– you translate these innovations into sustainable economic value – such as building 

cloud infrastructure that is enterprise-class and society robust. And you make 

yourself a lab for the future – of work, of engagement, of the modern enterprise 

(IBM AR 2012). 

Образний компонент концепту “enterprise” унаочнює конкретне поняття 

“enterpriser” та його концептуальні синоніми “entrepreneur”, “undertaker” і 

“venturer”, які розмежовуємо у такий спосіб: “еnterpriser” – “авантюрист, 

шукач пригод” (англ. adventurer), іноді з приміткою заст. [577, c. 561]; 

“entrepreneur” – “підприємець, власник підприємства” [576, Т.1, c. 452]; 

“undertaker” – “розпорядник похорону” (“person whose profession / business is to 

prepare the dead for burial and manage funerals, funeral director”) [647, c. 520], 

“господар поховального бюро” [577, c. 635]; “venturer” – історична реалія 

“купець, що здійснює заморську торгівлю”, а також “підприємець, який іде на 

ризик, спекулянт” [575, c. 539]. 

У сучасній англійській мові на позначення цього поняття  

найуживанішим є термін entrepreneur, який належить Р. Кантільйону (див. 

вищезгадану працю). У XVII ст. у Франції ним називали шукачів пригод та 

очільників військових експедицій [267, c. 7]. У визначенні Р. Катільйона, 

entrepreneur – це людина, яка купує засоби виробництва для того, щоб 

виробляти продукцію, яку сподівається продати за ще невідомою ціною, а її 
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прибуток непевний [504, c. 20]. На думку П. Дракера, найвагомішими рисами 

сучасного підприємця є ініціативність, готовність до ризику, відповідальність, 

новаторство (“initiative, risk-taking, responsibility, innovation”), що загалом 

сприяє розвитку науки та науково-технічного прогресу, забезпечує суспільство 

необхідними товарами та послугами. До негативних наслідків 

підприємницької діяльності належать прагнення до наживи та надприбутків, 

ігнорування соціальними та екологічними проблемами, монополізацію 

економіки, що призводить до економічних та екологічних криз, масового 

безробіття, класової диференціації та поляризації суспільства [470, c. 14]. 

Згідно з сучасним баченням, підприємець мислить інакше, ніж інші, 

віднаходить можливості, невідомі для інших, ігнорує усталений порядок, 

порушує правила і норми (FT, Mar. 13, 2013). Отже, підприємець – це людина, 

яка відзначається оригінальністю мислення, несе великий заряд енергії, 

цілеспрямована, впевнена у власних силах, здатна швидко навчатися, дійова й 

чутлива до результатів, сприяє розвитку науки та науково-технічного прогресу, 

має такі риси характеру, як ініціативність, готовність до ризику, 

відповідальність, працездатність. На думку сучасних економістів, поняття 

“підприємець” ще не повністю інтегроване в сучасну економічну теорію. До 

чотирьох основних функцій підприємця відносять діяльність в динамічному, 

нестабільному середовищі, пошук та створення ринків, ризик, експеримент, 

загалом усе те, що притаманне діяльності власника-менеджера малого 

підприємства [509, c. 135].  

Отже, до інтегральних ознак поняття “enterpriser” можна віднести такі: 

“desire for responsibility”, “preference for moderite risk”, “confidence in his / her 

ability to succeed”, “high level of energy”, “hard-working”, “high degree of 

commitment”, “skill of organizing”, “creativity”, “innovation”, “initiative / 

incentive”, “daring / boldness rage”, “future orientation”. Ці ознаки також багато в 

чому визначають зміст поняття “businessman”, що дає підстави вважати 

образи-гештальти, “Я-схеми”, антропосимволи та мовні стереотипи концепту 
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“enterprise” такими, що перемежовуються з образною складовою концепту 

“business” (див. підрозділ 4.1.4).  

У колективній професійній свідомості субконцепт “enterprise” 

структурується  в акціональний фрейм, який вибудовується на основі фрейм-

структури “activity”, має вершину enterprise та слоти “subject of enterprise”, 

“object of enterprise”, “aim of enterprise”, “means of enterprise”, “result of 

enterprise”, поєднані відношеннями каузації та контактної дії, і розгортається в 

таку саму акціональну схему, що і концепт “business” (див. підрозділ 4.1.5).  

Отже, субконцепт “enterprise” інтегрується у макроконцепт “business” 

через смисловий центр “means of business”, має з ним спільні точки перетину і 

у семантичному, і у поняттєвому планах. Семантику лексеми enterprise 

формують шість спеціальних словникових: “free economic system”, “business 

activity”, “quality (in a businessman)”, “a business”, “сorporation”, “business 

project” та одне контекстуальне значення “branch of economics”. Етимоном 

концепту є первинне значення лексеми enterprise – “grasp”. Вербалізатор 

концепту виявляє дериваційний (4 одиниці) та дистрибутивний потенціал (134 

словосполучення, 3 фраземи, 1 бізнес-кліше, 2 бізнес-максими). Зміст поняття 

“enterprise” складають п’ять характерних ознак: “energy”, “daring”, “risk”, 

“initiative”, “innovation”. Когнітивні ознаки концепту формують смислові 

центри / семантичні ядра: “enterprise is energy”, “enterprise is initiative”, 

“enterprise is risk”, “enterprise is innovation”, які позначають відповідні 

номінації. Образний компонент концепту “enterprise”  перемежовується з 

образною складовою концепту “business” і розглядається у підрозділі 4.1.4, 

фреймовий компонент вибудовується на основі фрейм-структури “activity” у 

вигляді акціонального фрейму і розгортається в таку саму акціональну схему, 

що і концепт “business”. 

Субординатний концепт “work”. Опис лінгвокультурного концепту 

“work” віднаходимо у праці К. С. Попової, де він висвітлюється з позиції 

значущості для носіїв американської лінгвокультури, стереотипізації в 

художніх творах на виробничу тематику та рекламних оголошеннях з 
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працевлаштування. Автор виокремлює когнітивні ознаки цього та суміжних 

концептів “labour” і “job” й розробляє сценарій (власне фрейм-структуру) 

означеного концепту. Метафорична модель торгу представлена в роботі двома 

сценаріями: 1) роботодавець як продавець вакансії та претендент як її 

покупець; 2) роботодавець як покупець найманого працівника та претендент 

як продавець своїх знань, умень і навичок [290]. Лексико-фразеологічні 

засоби, що вербалізують концепт “work” та його аксіологічний статус в 

британському суспільстві вивчає Л. Л. Банкова у дисертаційному дослідженні 

Вербализация концепта “труд” в британском варианте английского языка 

[21]. У монографії В. І. Карасика концепт “труд” розглядається як одна з 

культурних домінант у трьох мовах – англійській, німецькій та російській. 

Порівняльний аналіз комбінаторики й частотності когнітивних ознак концепту 

здійснюється на лексико-фразеологічному та пареміологічному фонді цих мов, 

виявляються специфічні номінатори ознак концепту, які позначають лакунарні 

поняття й викликають труднощі в перекладі [127, c. 165-167]. Концепт “труд” 

в російській та американській лінгвокультурах досліджується в дисертації 

Т. А. Островської на матеріалі фразеологічних одиниць, паремій та афоризмів. 

На базі субкатегоріальних ознак здійснюється порівняльний аналіз ставлення 

до праці в російському та американському соціумах [261]. Як засвідчують 

згадані праці, концепт “work” в основному розглядається в лінгвокультурному 

та порівняльному аспектах на матеріалі загальновживаної мови, але бракує 

праць, присвячених   вивченню означеного концепту у його професійному 

вияві та аналізу його ментально-мовної структури. 

Концепт “work” розглядаємо як такий, що входить до поняттєвої 

парадигми макроконцепту “business”, присутній в одному зі значень терміна 

business й пов’язаний з ним семантичними та поняттєвими зв’язками. Аналіз 

здійснюємо за процедурами, розробленими у підрозділі 2.2.2.  

Словник синонімів і антонімів наводить такі номінації поняття “work”: 

labor, job, chore, moil, toil [590]. Синонімічні зв’язки між вербалізатором work 

та іншими можливими назвами концепту обумовлений присутністю семи 
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“work” у значеннях слів: labour – “heavy work” [623, c. 159], “physical or mental 

work done by people” [647, c. 221]; job – “piece of work” [623, c. 155], “piece of 

work or task” [647, c. 212]; chore – “specific piece of work”, chores – “everyday 

work around a house or farm” [655], moil – “work hard” [655], toil – “hard or 

exhausting work” [619]. Зауважимо, що лексеми chore, chores, moil, toil відсутні 

у фахових словниках, крім того moil має примітку arch., dial. [619].  

Найвищу частотність в бізнес-дискурсі виявляють три лексеми: work, job 

та labour, що підтверджує їх паралельне уживання у таких контекстах: full-time 

work / a full-time job, office work / office job, part-time work / a part-time job, 

permanent work / permanent job, temporary work / temporary job, well-paid work / 

well-paid job, work sharing / jоb sharing, to be out of work / to be out of a job, to 

carry out work / to carry out a job, to complete work / to complete a job, to do work 

/ to do a job, to find work / to find a job, to finish work / to finish a job, to give up 

work / to give up a job, to look for a work / to look for a job; casual work / casual 

labour, commercial work / commercial labour, hand work / hand labour, manual 

work / manual labuor, productive work / productive labour, skilled work / skilled 

labour, unskilled work / unskilled labour, wage work / wage labour, workforce / 

labour force. Близькість семантики порівнюваних синонімів дає підстави 

деяким дослідникам уживати їх паралельно на позначення того самого 

концепту – “work / job” [84, c. 12]. Попри семантичну близькість, номінатор 

work має ширшу семантику і покриває більший семантичний обсяг відповідної 

референтної зони, що вирізняє його серед інших можливих імен означеного 

концепту. 

Лексема work виявляє також значний дериваційний потенціал у формі 

іменників worker, workability, worklessness; дієслова to work; прикметників 

workable, working, hardworking, workless; прислівника worked; композитів 

workaround, workaway, workbook, workday, workflow, workforce та ін., 

зрощенні workaholic; фразових дієслів: to work in, to work into, to work off, to 

work out, to work over, to work through та ін. (див. Додаток Б); семантичний 

потенціал – в лексикалізованій формі множини works.  
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Дистрибутивні можливості лексема work реалізує у словосполученнях: 

атрибутивних – bad work, brain work, casual work, children’s work, clerical work 

та ін.; об’єктних – to get / set to work, to give up work, to go to work, to put in 

work; сталих – in working order, out of work, to be pressed with work, work in 

hand, to commit to work та ін.; бізнес-кліше: at work – “працює” (запис в 

анкеті), work-in – “на роботі”, having a job but not at work – “має тимчасову 

роботу” (запис в анкеті), looking for a work – “шукаю роботу” (запис в анкеті), 

the expenses work out at… – “видатки виражаються в сумі…”; порівнянні to 

work like a charm; професійно маркованих пареміях: A bad worker quarrels with 

his tools, A bad workman always blames his tools, A good workman doesn’t quarrel 

with his tools, A hard-working man is worth more that a crowd of loafers та ін. 

(див. Додаток Б).  

В давньоанглійській мові лексема weorc / worc мала значення “something 

done”, “deed”, “action”, “proceeding”, “business”, “military fortification”, в 

мерсіянському діалекті побутувало дієслово wyrcan (“to work, operate, 

function”, 1580 р.) та його дериват worker (1747 р.) [642]. Основа werg- в 

протоіндоєвропейській мові означала “to work, to act”, її трансформована 

форма wirkian в протогерманських мовах – “work, make”, w౫rkjan в готській 

мові – “do, work” [631], що дає підстави вбачати у первинній семантиці 

субстантива work діяльнісне начало, а значення “make” вважати внутрішньою 

формою лексеми і, отже, її етимоном.  

Підтвердження статусу номінатора концепту лексема work знаходить в 

теоретичному осмисленні в економічних теоріях та методах аналізу: Theory of 

work motivation, Work engagement, Motivation through design of work; work study; 

workers’ participation, work breakdown, work breakdown by components, work 

breakdown by location, work breakdown by materials, work breakdown structure 

(WBS), work flow charts, work-in-process, work-in-progress (WIP), work-to-rule, 

work-life balance, flexible working patterns; появі наукової дисципліни work 

еthics; теоретичних працях з економіки та бізнесу: What is Work Package in 

Project Management? by J. Filicetti (2008), From Wage Slaves to Wage Workers by 
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H. K. Hallgrimsdottir (2007), That a Worker’s Labour Cannot Be a Commodity by 

J. Nelson (1995), Workplace Democracy Can Be Good Business by R. Rayasam 

(2008), The Wages of Witness: Race and the Making of the American Working Class 

by D. Roediger (2007), Democracy at Work: A Cure for Capitalism by R. D. Wolff 

(2012) та ін.; в бізнес-термінології: work flow, workforce diversity, working 

assets, working capital, working capital turnover та ін., в організації жанрових 

форм: work permit, в назвах програм та періодичних видань: State Employees 

Workplace Requirements Program for Safety and Health, Business Works.  

Подальша концептуалізація поняття “work” відбувається у 

метафоричній, метонімічній, образній, оцінній лексиці та бізнес-метафорах: 

workforce, workhorse, workload, working assets, working capital, given-out work, 

leg work, (non)shift work, paper work, rush work, guest worker, key worker, laid-off 

worker, line worker, “lump” worker, nomadic worker, relief worker, redundant 

workers, shift worker; метоніміях: work in hand; аналогіях: workaholic, work-shy, 

work-worn, to work at full pressure, to be pressed with work; перифразах: out of 

work (=unemployed); образних порівняннях: to work like a charm та пареміях: to 

work one’s fingers to the bone. Оцінні конотації, які зазвичай супроводжують 

смислові переноси, присутні в різного роду оцінках: логічній (позитивній) – 

fair day’s work, good work, good workman, experienced worker, (highly) skilled / 

key worker, independent worker / worker on own account; (негативній) – bad work 

/ worker, inexperienced worker, odd-job worker, unskilled / partly skilled worker; 

прагматичній – market / nonmarket work, remunerative work, welfare work, 

commercial wage worker, low-paid salaried worker, low-income worker, salary 

worker, wage worker; інтелектуальній – creative work, managerial work, 

pioneering work, brain worker, key / professional worker; емоційній – workaholic 

(ірон.), work-shy (знев.), shock work (ір., гум.) 

Для з’ясування семантичного наповнення номінатора концепту “work” 

звертаємося до словникових статей та бізнес-контекстів: “smth that has been 

produced through the effort, activity” (“effort, activity”) [598]; The work usually is 

routine, but officers must be constantly alert for threats to themselves and the 
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property they are protecting – “employment” (Walt Disney); For most of us, work 

comprises a large portion of our time (“occupation”). Not only do we offer a 

challenging and rewording work environment – “place of employment”, but we 

also have a commitment to providing the best employee programs including 

training diversity, work life, recreation and significant product discounts – 

“profession” (Job Description); Work collaboratively with business partners to 

analyze data regarding client profitability – “cooperation” (American Express). 

Останнє значення відсутнє у фахових словниках. 

Для виявлення поняттєвого компонента концепту “work” застосовуємо 

аналіз словникових дефініцій, спираючись на фахові лексикографічні джерела: 

work – “what a person does to earn money”, “place where you do this”, “something 

that needs to be done”, “effort or energy used to produce something” [647, c. 484], 

“job or something done to earn money” [623, c. 327]; “physical, mental effort or 

energy directed toward the production or accomplishment of smth” [612]. Згідно з 

визначеннями, з’ясовуємо чотири характерні ознаки поняття “work”: 

“something that needs to be done”, “effort or energy”, “to earn money, a paid job”, 

“the place where you do this”. 

Реалізація репрезентантів концепту в жанрових формах job 

advertisement, annual report, публікаціях на інтернет-сайтах компаній,  

науковій літературі з бізнесу формує такі смислові центри концепту “work”, 

зорганізовані на базі його поняттєвого ядра: “work is profit ”, “work is heavy 

obligation”, “work is a sense of life”, “work is a means of self-realization”, “work is 

the respect in society”, “work is easy money”, “work is fun”, “work is stress”.  

Cмисловий центр “work is profit” увиразнюють словосполучення з 

лексемою work та її синонімами,  які містять сему “profit”: market / nonmarket 

work, remunerative work, welfare work, well-paid work / job, high-income job, top-

paying job, (un)paid labor, wage labor; професійно марковані паремії, які 

наголошують на прибутковості праці: All hard work brings a profit, but mere talk 

leads only to poverty / In hard work there is always something gained, but idle talk 

leads only to poverty / In all toil there is profit, but mere talk tends only to poverty, 
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Good pay makes happy workers, The work praises the workman, Who loves his 

work and knows to spare, may live and flourish anywhere; рекламні оголошення: 

Are you money hungry? Ambitious? Want to drive your career to management 

quickly? Get in touch! (Guardian Jobs), та фрагменти жанрових форм, які 

апелюють до меркантильних очікувань потенційних працівників: Our suppliers 

and distributors must have an opportunity to make a fair profit. Compensation must 

be fair and adequate, and working conditions clean, orderly and safe (J&J AR 

2012). 

Cмисловий центр “work is heavy obligation” увиразнюють 

словосполучення з лексемою work та її синонімами, які містять семи “load” та 

“obligation”: workload, workout; hard work, hard working, sweated labor; 

фраземи: to be pressed with work, to work at full pressure, to work under 

compulsion, порівняння: to work like a charm, метафори: workhorse, професійно 

марковані паремії, які наголошують на необхідності прикладати зусилля, щоб 

чогось досягти: to work one’s fingers to the bone, No pains, no gains, No sweet 

without sweat, Nothing will be got without pains, He that would eat the fruit must 

climb the tree, He who would search for pearls must dive for them; 

висловлювання-ремінісценції та афоризми бізнесменів про залежність віддачі 

від прикладених зусиль: She makes good money alright, but I always hear about 

her lack of sleep, and intense work schedule. I know a few people who have a pretty 

relaxed job, but not everybody will make the same amount of money and have the 

same responsibilities. Hard work still pays, literally (Best Jobs in 2010). 

Cмисловий центр “work is a sense of life” увиразнюють словосполучення 

з лексемою work: workaholic, life work, passionate work, напр.: Oriflame’s 

corporate culture was formed in the Company’s early years out of passionate work 

and financial growth in a climate of fierce competition and tough challenges 

(Oriflame AR 2012); фраземи: to commit to work, to burn out on the job; 

висловлювання бізнесменів про ставлення до праці: Most of us do something to 

earn a living. Some call it job, some a career, and others claim it’s a passion (Best 

Jobs in 2010). 
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Cмисловий центр “work is a means of self-realization” увиразнюють 

словосполучення з лексемою work та її синонімами: creative work, interesting 

job, challenging job, rewarding career, to build one’s career; фраземи: work in 

hand, to work on one’s own account; рекламні оголошення, які закликають 

талановитих та амбітних людей зробити кар’єру й реалізувати себе в бізнесі: 

We are looking for a talented and ambitious individuals to build their career with 

the first of the world’s most successful internet technology businesses (Guardian 

Jobs); фрагменти жанрових форм, які описують можливості кар’єрного 

зростання в конкретній бізнес-структурі: Being an Oriflame consultant means 

personal growth and development through free training and belonging to a 

company with a human touch and a friendly, dynamic and fun global community. 

The aim is for everyone joining Oriflame to experience a stimulating and dynamic 

work situation that makes them grow as people and professionally. Oriflames 

employees grow both in their day-to-day work and through the Oriflame Academy 

for employees – a unique training programme covering a variety of relevant areas 

(Oriflame AR 2012). 

Cмисловий центр “work is the respect in society” увиразнює 

словосполучення decent work, напр.: The concept of “decent work” was launched 

in 1999, in the Report of the Director-General to the International Labour 

Conference meeting in its 87th Session. Thus, decent work applies not just to workers 

in the formal economy but also to unregulated wage workers [483]; професійно 

маркована паремія A glorious past is the work of a glorious man та рекламні 

оголошення, які обіцяють майбутнім працівникам належне становище в 

суспільстві: Do you want to start career in a fantastic company where you speak 

daily to huge business owners within the media advertising space?; Jump in your 

company car now! Join the first of the fastest growing digital specialist and finish 

the summer in style! (Guardian Jobs). 

Cмисловий центр “work is easy money” увиразнюють рекламні 

оголошення, що пропагують легкі заробітки: In fact, while the media would have 

you believe that online success stories are limited to just a few lucky, hard working 
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people who stumbled on a great idea that went on to make millions, the reality is 

that there are tens of thousands of people who make a living exclusively online (10 

Creative Ways to Make Money Online). 

Cмисловий центр “work is fun” увиразнюють рекламні оголошення, що 

представляють роботу як розвагу: Launch your career in the exciting field of 

adventure travel!; Love travel, speak languages? Read on, this could be your dream 

role! (Guardian Jobs). 

Cмисловий центр “work is stress” увиразнюють словосполучення з 

лексемою work та її синонімами: work / job stresses, job burnout, stressful job, 

job is stressing out; фраземи: to work / excel under pressure, напр.: Job stress has 

been linked with everything from loss of sleep, depression and heart decease to 

decreased productivity, missed work days and violent behavior. Yet while one 

worker may stay up counting sheep over tomorrow’s deadline, his co-worker may 

excel under pressure; The most stressful jobs are those that provide few 

opportunities for making decisions or changes (Job Stress); рейтинги бізнес-

професій: The 10 Most Stressful Jobs of 2013. Jobs in the military once again top 

the careerCast.com, Jobs Rated rankings of the most stressful jobs for 2013 (The 10 

Most Stressful Jobs of 2013); заголовки статей: Henry A. Why Work Stresses Us 

Out; афоризми бізнес-гуру: My stress is directly tied to my salary. Pay me more 

and the stress is MAGICALLY lessen (A. Henry), парадоксальні вислови: I find 

there is one thing that stresses me out at work. People. Remove all the people and 

my work will be incredibly stress free (A. Henry); наукові дослідження, що 

визначають надмірний психологічний тиск як основний фактор плинності 

кадрів в бізнес-організаціях: ¼ of employees view their jobs as the number one 

stress. About 1/3 of workers report high levels of stress. Evidence also suggests that 

stress is the major cause of turnover in organizations (A. Henry). 

Образний компонент концепту “work” знаходить втілення у соціальному 

стереотипі, присутньому в колективній професійній свідомості носіїв 

англійської мови, що його зокрема відображають художні засоби літератури та 

кіномистецтва. Проаналізовані кінотвори Working Girl (1988), The Devil Wears 
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Prada (2000), The Proposal (2009), телесеріали Ugly Betty (2006-2010) та 

Damages (2007-2010) дають можливість виокремити образ-стереотип “working 

woman” у двох форматах – прототиповий образ та оцінний стереотип.  

Прототиповий образ концепту “working woman”. До атрибутів цього 

стереотипу належать: зовнішність, риси характеру, розумові здібності, ділові 

якості. 

Атрибут зовнішність має мовне вираження у формі прямих директивів-

настанов: Katherine Parker: The form should be unique too – irreproachable. 

Sluttish toilet – it fixes eyes, irreproachable one – the woman does. It’s Coco Shanel 

(Working Girl, 1988); непрямих директивів-рекомендацій: a Chanel suit with the 

office (Working Girl, 1988). Ознака цього атрибуту – irreproachability 

(бездоганність) та eliticism (елітарність).  

Атрибут риси характеру увиразнюють репрезентативи-роздуми: 

Katherine Parker: In this world nothing you want would come by itself. Be able to 

force. Only then we get that we deserve (Working Girl, 1988); життєві кредо: Patty 

Hewes: Win at all costs (Damages, 2007-10); зауваження: Miranda Priecely: And 

you can do anything, right?; Perfect. I got somebody came back to work (Ugly 

Betty, 2006-10); мікродіалоги: - Is anything I can do? - Your job (The Devil Wears 

Prada, 2000). Ознаки цього атрибуту – persistence (наполегливість), hardworking 

(працелюбність).  

Атрибут розумові здібності увиразнюють директиви: Katherine Parker: 

Bring me your ideas (Working Girl, 1988); Miranda Priecely: Hire that smart fat 

girl (The Devil Wears Prada, 2000). Ознакa цього атрибуту – smartness 

(кмітливість). 

Атрибут ділові якості увиразнюють іменники strictness, polіtеness, 

accuracy, punctuality та бізнес-метафора a two-way street. Ознаки цього 

атрибуту – strictness (вимогливість), polіtеness (ввічливість), accuracy 

(акуратність), punctuality, (пунктуальність), team-working (колегіальність). 

Оцінний стереотип “working woman” представляють два атрибути – 

морально-етичні якості та ставлення до колег та підлеглих.  
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Атрибут морально-етичні якості увиразнюють негативні образні 

номінації: the sharp-toothed shark (Damages, 2007-10), the witch is on her broom 

(The Proposal, 2009); емотивні оцінні судження:You poisonous bitch!; Your are a 

monster; деперсоніфікація: It’s here! (The Proposal, 2009); гендерні номінації 

(вживання займенника чоловічого роду щодо особи жіночої статі): He’s on the 

way. Tell everyone (The Devil Wears Prada, 2000). Ознака цього атрибуту – 

unethical behavior (неетична поведінка). 

Атрибут ставлення до колег та підлеглих знаходить мовне вираження в 

експресивах з негативною оцінкою: You think that you can treat all of us as your 

personal slaves (The Proposal, 2009). Ознака цього атрибуту – inhuman attitude 

(жорстоке поводження). 

Узагальнений образ-стереотип “working woman” можна описати у таких 

номінаціях: elitist, smart, driven, conceited, cunning, deceiving, controlling, 

manipulating, uses everybody to her advantage, exploits everyone around her, plots 

and connives,gets what she wants, willing power and domination, abusing, ruthless, 

amoral. Образний компонент концепту “work” має також невербальну форму 

вираження, візуалізуючись у вигляді малюнків: worker is a screw, worker is a 

brick, worker is an ant, worker is a puzzle, worker is a robot (Див. Додаток Е). 

У колективній професійній свідомості концепт “work” структурується в 

акціонально-предметний фрейм, який вибудовується на основі фрейм-

структури “activity”, має вершину work, слоти: “subject of work”, “object of 

work”, “aim of work”, “means of work”, “result of work”, поєднані відношеннями 

каузації та контактної дії, і розгортається в акціональну схему: “ХТОСЬ-

суб’єкт (worker) виконує ЩОСЬ-об’єкт (work) з МЕТОЮ (earnings) за 

допомогою ЧОГОСЬ-засобів (means of work), отримуючи ЩОСЬ-результат 

(result of work)”. Слот “object of work” підпорядковує слоти нижчого порядку 

“kind of work”, “character of work”, “mode of work”, “quality of work”, “place of 

work”, “duration of work”, які поєднуються відношеннями характеризації 

(Схема 4.3):  
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Cхема 4.3. Акціонально-предметний фрейм концепту “work”. 

Згідно зі схемою 4.3, акціонально-предметний фрейм субконцепту 

“work” містить такі слоти: слот 1 “subject of work” заповнюють назви посад 

працюючих суб’єктів зі словом worker та його синонімами: workman, 

workmate, work-party / working-party, work-people, workwoman, teleworker, 

worker director, working director, work(ing) group, working man, working party, 

labourer, jobber, brain worker, casual worker / labourer, clerical worker, 

collective labourer, commercial wage worker / laborer, day laborer, distributive 

worker, farm laborer, general worker / labourer, hired farm worker, independent 

worker / worker on own account, line worker, maintenance worker, manual 

worker, office worker, odd-job worker, own account worker, part-time worker, 

production worker, rate worker, regular workers, rural worker, salary worker, 

sales worker, self-employed worker, shift worker, time worker, wage worker, bill 

jobber, desk jobber, money jobber, rack jobber, stock jobber; збірні іменники: 

personnel, staff, working class; бізнес-метафори: workforce / labour force, 

workhorse, working assets, guest worker, human / working capital, key worker, 

laid-off worker, “lump” worker, nomadic worker, relief worker, human / labour 

resources, labour-power, casual labour, common / general labour, green labour, 

junior labour, nonunion labour, (semi)skilled labour, job hopper, job flyer, job 

hunter, moonlighter; метонімії: the hands, black collars, blue collars, gray collars, 
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pink collars, white collars, the jackets; аналогії: workaholic, work-shy, work-worn; 

перифрази: job holder = employee.  

Слот 2 “object of work” є вершиною для кількох субслотів, які 

утворюють квалітативну схему концепту. Субслот 2.1. “kind of work” 

заповнюють різновиди трудових операцій, завдань, замовлень у формі 

словосполучень з іменем концепту та його синонімами: clerical / office / paper 

work, сommercial work, сounting work, development work, farm work, field work, 

installation work, manufacturing work, materials handling work, military contract 

work, repair work, research work, test and evaluation work / RDT and E work, 

survey work, сommercial manufacturing job, сomponent job, сontract job, defence 

job, factory job / labour, domestic labour, payroll job, sеt-up labour; 

предикативних словосполучень: to carry out work / to carry out a job, to commit 

to work, to do work / a job, to find work / a job, to get / set to work, to give up work, 

to give up work / a job, to look for a work / a job, to need a job, бізнес-ідіом: active 

jobs in house; метафор: given-out work; бізнес-кліше: having a job but not at 

work, looking for a work / job; метонімій: work in hand. Субслот 2.2. “character of 

work” заповнюють словосполучення з іменем концепту та його синонімами, 

що визначають характер праці або профіль діяльності: brain work, casual work, 

creative work, government work, hand work / labor, managerial work, manual work 

/ labour, mental work / labour, needlework, physical work, routine work, side / 

subsidiary work, slave work, work-to-rule; extra job, odd job, (un)restricted job; 

прості метафори: given-out work, leg work, shock work, rush work / job, dead 

labour, living labour, sweated labour; dummy job, (ever)green job, key job, job 

enlargement, job enrichment, moonlighting; розгорнуті метафори: Get me from 

this job merry-go-round, I’m feel like I’m spinning in circles and getting nowhere 

(P. L. Desy); метонімії: black-collar job, blue-collar job, gray-collar job, pink-

collar job, white-collar job; перифрази stop-gap job (=casual job). Субcлот 2.3 

“mode of work” заповнюють атрибутивні словосполучення з іменем концепту 

та його синонімами на позначення способу виконання або організації праці: 

commission work, contract work / job, сustom work, double-shift work, freelance 
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work, in-cycle work, job work, (non)shift work, piece work, task work / work by task, 

team work, wage work / labour, piecework job, compulsory labour, cooperative 

labour, forced labour, labour in common; бізнес-метафори: ghosting, 

moonlighting; метонімії work in hand, образні порівняння to work like a charm, 

аналогії: to work at full pressure, to be pressed with work, професійно марковані 

паремії to work one’s fingers to the bone. Субслот 2.4 “quality of work” 

заповнюють словосполучення з іменем концепту та його синонімами на 

позначення якісних характеристик праці: bad work, decent work, easy work, 

good work, hard work, pioneering work, productive work, (un)skilled work, common 

/ unskilled labour, semiskilled labour, slave labour, standard labour; to make a 

good job. Субcлот 2.5 “place of work” заповнюють назви концепту з семою 

“місцезнаходження” у формі лексем: works, композитів: workhouse, workplace, 

workshop, workspace, workstation, work-room, work-table; словосполучень з 

іменем концепту: fabricating works, inside work, off-firm work, working 

conditions, work(ing) environment, in the works; сталих висловів: at work, to be 

out of work / a job, to go to work, to put in work, to job smb into a post. 

Субcлот 2.6 “duration of work” заповнюють назви з семою “часовий вимір”: 

workday, workweek, jobbing, словосполучення з іменем концепту та його 

синонімами: day work, double-shift work, fair day’s work, full-time work / a job, 

intermittent work, life work, night work / job, overtime work / job, part-time work / a 

job, permanent work / job, semi-continuous work, short-time work, temporary work 

/ job, weekend work, work by the day, work history, work in process, working day, 

working days, working hours, working life, working week, off-season job; метафора 

short-run job.  

Слот 3 “aim of work” заповнюють лексеми remuneration, earnings, 

payment, salary, wage; словосполучення з іменем концепту та його синонімами 

на позначення матеріальної винагороди за виконану роботу: market work, 

remunerative work, well-paid work / job, paid labour / labour paid for; бізнес-

метафора top-paying job. 
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Слот 4 “means of work” заповнюють: узагальнена назва working tools, 

назви обладнання, інструментарію, апаратури, приладів у формі атрибутивних 

словосполучень з лексемою work: working apparatus, working device, working 

instrument. 

Слот 5 “result of work” заповнюють: словосполучення з іменем концепту 

та його синонімами на позначення результату праці: outstanding work, work in 

process, work in progress; to complete work / a job, to finish work / job, to give-up 

work / job, метафори dead-end job, to have one’s work cut out. 

Отже, субконцепт “work” (етимон “make”) входить до поняттєвого 

простору макроконцепту “business”, присутній в одному зі значень його 

номінатора й пов’язаний з ним семантико-поняттєвими зв’язками. Семантику 

лексеми work формують шість спеціальних словникових: “job, employment”, 

“trade, profession”, “occupation, “undertaking”, “amount of activity”, “place of 

employment”, “smth that has been produced through the effort, activity” і одне 

контекстуальне значення “cooperation”. Вербалізатор концепту виявляє 

значний дериваційний (9 одиниць), семантичний (лексикалізована форма 

множини works) та словотвірний потенціал (37 композитів, 1 зрощення, 7 

фразових дієслів); дистрибутивні можливості (95 словосполучень, 10 фразем, 

5 бізнес-кліше, 1 порівняння, 26 професійно маркованих паремій). Зміст 

поняття “work” складають чотири характерні ознаки: “something that needs to 

be done”, “effort or energy”, “to earn money, a paid job”, “the place where you do 

this”. Когнітивні ознаки концепту формують такі смислові центри / семантичні 

ядра: “work is welfare”, “work is heavy obligation”, “work is sense of life”, “work 

is a means of self-realization”, “work is respect in the society”, “work is easy 

money”, “work is fun”, “work is stress”. Образний компонент концепту “work” 

відображає соціальний стереотип “working woman”, який існує у двох 

форматах – образі-прототипі та оцінному стереотипі. Цей компонент концепту 

має ще й невербальну форму вираження, візуалізуючись у малюнках. 

Фреймове моделювання концепту здійснюється в акціонально-предметному 

фреймі з вершиною work, який розгортається у схему з відношеннями каузації 
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та контактної дії. Слот “object of work” підпорядковує слоти нижчого порядку, 

які поєднуються відношеннями характеризації. 

Субординатний концепт “company”. Концепту “company” присвячено 

третій розділ дисертаційної праці [401, c. 12-13] та окрему публікацію [402] 

Ю. В. Шипіциної, яка розглядає його на основі когнітивної метафори 

(компанія – соціальний суб’єкт: слуга, зразковий громадянин, лідер) та у 

формі предметного фрейму за кількісними, якісними та локативними 

параметрами. Означена праця не вичерпує змісту ментальної структури 

концепту і вимагає подальшого дослідження.  

Лексема company є системним синонімом одного зі значень лексем 

business – а business / an enterprise, що засвідчує її лексикографічна дефініція, 

датована 1888 р.: company – “commercial enterprise regarded as a going concern; 

commercial establishment with all its trade, liabilities, etc.” [662, V. 2, c. 695]. 

Вона також вступає в системні синонімічні відношення з лексемами 

association, concern, corporation, an undertaking, firm, organisation, venture [623, 

c. 37; 557, c. 14; 647, c. 69] як потенційні вербалізатори концепту. 

З метою виокремлення вербалізатора концепту “сompany” звертаємось 

до дефініцій лексем у фахових словниках: а business – “a group of people 

organized to buy, sell or provide a service in order to make a profit” [623, c. 55; 

636, c. 86], “person or group of people making, distributing, buying or selling goods 

or providing services: a firm or company” [647, c. 68], “a voluntary association 

formed and organized to carry a business” [612]; an enterprise – “a business: a 

small-scale enterprise = a small business; a state enterprise = a state-controlled 

company” [623, c. 98]; association – “a group of people or companies with the same 

interest: trade association, employers’ association, manufacturers’ association” 

[623, c. 17]; concern – “a business or company” [623, c. 58]; corporation – “large 

company” [623, c. 65], firm – “a business concern, esp. one involving a partnership 

of two or more people, e.g., a legal firm” [647, c. 172]; organization – “group or 

institution which is arranged for efficient work” [623, c. 202]; venture – “a business 

or commercial activity in which there may be some risk” [647, c. 468]; сompany – 
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“a group of people organized to buy, sell or provide a service in order to make a 

profit” [623, c. 55; 636, c. 86].  

З-поміж можливих найменувань вирізняємо лексему сompany як 

домінанту синонімічного ряду і, відповідно, ім’я концепту, виходячи з таких 

міркувань: дефініція лексеми сompany щонайповніше передає зміст бізнесової 

діяльності, на відміну від більш загальних понять “association”, “organization” 

та спеціалізованих понять “corporation” (диференційна ознака “large”), “firm” 

(диференційна ознака “two or more people”), “venture” (диференційна ознака 

“risk”). Лексема а business, хоча і охоплює той самий обсяг поняття, 

поступається частотністю уживання й відповідно рекурентністю 

(представленістю) в бізнес-дискурсі. Подальший аналіз номінатора концепту 

“сompany” здійснюємо за процедурами, викладеними у підрозділі 2.2.  

Маючи обмежені дериваційні можливості, лексема company виявляє 

значний дистрибутивний потенціал у формі словосполучень: атрибутивних – 

big company, domestic company, dormant company, electric company, joint 

company та ін.; об’єктних – to form a company, to liquidate a company, to 

contribute to a company; бізнес-кліше: company in liquidation, номенклатурних 

назв компаній, фірм, корпорацій, комерційних організацій: Ford Motor Co., 

DuPont Co., J.P.Morgan & Co та ін. (див. Додаток Б). 

Текстотвірні можливості лексема company виявляє в тематичній 

організації жанрових форм: Company Act, Company law, company’s balance 

sheet, сompany’s share-based compensation plan, сompany’s pention plan, 

company’s restructuring plan, сompany’s statement of cash flow; рубриках 

жанрових форм Annual Report та Business Plan: The Company, Company 

Accounts, Company Organization, Company Summary, Subsidiary and Affiliated 

Companies та ін. 

Теоретичне осмислення поняття “company” знаходить у наукових 

теоріях: the theory of company, the theory of company accounts, the theory of 

company finance, the theory of company growth, the theory of company law; 

методах аналізу: company’s net working interest (entitlement method), наукових 
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працях: The Company: a Short History of a Revolutionary Idea by J. Micklethwait, 

A. Wooldridge (2003), Company Law by A. Digman, J. Lowry (2006) та ін. 

Подальша концептуалізація поняття “company” у професійному 

мовленні відбувається в метафоричній, метонімічній, образній та оцінній 

лексиці і фразеології, що також підтверджує його статус концепту. Це 

знаходить відображення у бізнес-метафорах, метоніміях, аналогіях та 

персоніфікаціях, уживаних у САБД. Метафоризація імені концепту 

здійснюється на базі різних перцептивних образів, зокрема візуальних: blue-

chip company, brick-and-motor company, red-chip company, off-shelf company, 

shelf company, shell company, top-notch company; моторних: spin-off, to build a 

company from scratch, muckraker; набуває форми антропоморфних: сompany’s 

ability, сompany’s role, сompany / corporate image, сompany reputation, сompany 

grows, напр.: A сompany as diverse as Cargill has many ways to grow (Cargill AR 

2010) та когнітивних метафор: company expands, company goes under, company 

goes to the wall, company opens, company serves, company uses, company works та 

ін., напр.: The company opened 17 new and expanded facilities of significant scale 

in nine countries, including joint ventures (Cargill AR 2010), McDonald’s serves 

100% farm raised chicken, McDonald’s uses only 100% pure USDA inspected beef, 

McDonald’s works closely with ranches, growers and suppliers to ensure food 

quality and freshness (McDonald’s SWOT Analysis). Метонімізація імені 

концепту відбувається на базі здійснюваної функції: daughter company, mother 

company, parent company, sister company, напр.: BP plc is the parent company of 

the BP group of companies. Our worldwide HQ is in London (bp AR & Form-20-F 

2015, p. 2). В образній складовій концепту присутні аналогії: lame duck, mad 

dog, loser / market loser, market / global leader, market winner, moonlighter 

(компанія, що працює у тіньовій економіці), outsider, predator, sleeping beauty, 

sleeping partner, напр.: Of the minor brands, Keds is the market leader in the 

children’s footwear segment (Breeze Technology BP 2008); Some industries such as 

building and construction offer plenty of opportunities for black economy enterprise 

and many who work in these industries, the so-called “moonlighters”, have in effect 
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two jobs, one in the formal economy, the other in the black one (FT, July 18, 2008), 

Buy the firms the predators are after (Money Week) та персоніфікації: company 

competes, company has experience, company holds its position, company looks for, 

company plays a major part / role, company promotes itself, company presents, 

company takes an active role та ін., напр.: The Cybernet company already for the 

fourth time takes active part at the Bakutel exhibition which is held for the purpose 

of development of Telecommunications and Information Technologies. The Cybernet 

company which is a part of “Synergy Group”, will present at the Bakutel 2014 

exhibition various services and products in the sphere of IT. The Company has 

extensive experience in the creation of services and application solutions for 

Government (The Cybernet). Оціннний компонент присутній в таких номінаціях 

концепту: company checkers, Am. (шпіон, найнятий підприємцем) та company 

spotter (донощик).  

Згідно з Online Etymology Dictionary / by D. Harper (2001-2013), перше 

вживання лексеми company датовано сер. ХІІ ст. на позначення “large group of 

people” [642]. Значення “business association” вперше лексикографічно 

засвідчено 1553 р. на означення trade guilds [642]. Отже, первинним значенням 

лексеми company є “group of people”, яке вважаємо етимоном цього концепту. 

Серед сучасних спеціальних значень лексеми company вирізняються: “an 

institution to create business” та “business visitor” [651]. 

Як свідчать історичні джерела, поняття “company” започатковано в 

Імперії Маур’їв (322 – 185 рр. до н.е.) та Римській імперії часів Юстініана (527 

– 565 рр. н.е.) на означення організованих груп людей, зокрема гільдій 

ремісників та крамарів, що мали статус суб’єктів економічної діяльності, 

метою яких було отримання прибутку (Company [671]). Наприкінці ХУІІІ ст. 

автор трактату з корпоративного права С. Кид наводить розгорнуте 

визначення поняття “company”: “a collection of many individuals united into one 

body, under a special denomination, having perpetual succession under an artificial 

form, and vested, by policy of the law, with the capacity of acting, in several 

respects, as an individual, particularly of taking and granting property, of 
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contracting obligations, and of suing and being sued, of enjoying privileges and 

immunities in common, and of exercing a variety of political rights, more or less 

extensive, according to the design of its institution, or the powers conferred upon it, 

either at the time of its creation, or at any subsequent period of its existence” [508, 

c. 13]. Сучасні лексикографічні джерела та наукові праці з економічного права 

та економіки бізнесу надають такі визначення цього поняття: company – “legal 

entity, allowed by legislation, which permits a group of people, as shareholders, to 

apply to the government for an independent organization to be created, which can 

then focus on pursuing set objectives, and empowered with legal rights which are 

usually only reserved for individuals, such as to sue and be sued, own property, hire 

employees or loan and borrow money” [461, c. 3], “any formal business entity for 

profit which may be a corporation, a partnership, association or individual 

proprietorship” [635], “business entity with the aim of gaining a profit” [463], 

“commercial organization that operates on a for-profit basis and participates in 

selling goods or services to consumers” [612], “group of people organized to buy, 

sell or provide a service in order to make a profit” [623, c. 55; 636, c. 86]. Згідно з 

дефініціями, у поняттєвому обсязі концепту “company” присутні п’ять 

характерних ознак: “legal / business entity” (юридична особа / економічна 

одиниця), ”person / group of people / shareholders ” (особа / група людей / 

акціонери), “organized” (організована), “to buy, sell goods, provide a service” 

(купувати, продавати товар, надавати послуги), “to make a profit” (отримувати 

прибуток).  

Реалізація репрезентантів концепту в жанрових формах Annual Report, 

Business Plan та SWOT Analysis та публікаціях на інтернет-сайтах компаній 

формує такі смислові центри концепту “company”, зорганізовані на базі його 

поняттєвого ядра: “company is а workplace”, “company is а career ladder”, 

“company is а team” (компанія – це команда), “company is earnings”, “company 

is power”.  

Смисловий центр “company is а workplace” увиразнюють 

словосполучення та предикативні структури з лексемою “company”, які 
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пов’язують бізнес-організацію з роботою та працевлаштуванням: best company 

to work at, company is a workplace, company offers working environment, company 

provides jobs, напр.: Alcoa is the world’s leading integrated aluminium company, 

providing jobs to 61,000 employees across 31 countries (Alcoa Worldwide); 

фрагменти жанрових форм, які описують бізнес-організацію як місце для 

працевлаштування майбутніх і нинішніх працівників: Oriflame strives to 

become the number one workplace with an inspiring corporate culture. In its four 

regions, Oriflame offers a truly global working environment with around 7.500 

employees located in offices all over the world (Oriflame AR 2012).  

Смисловий центр “company is а career ladder” увиразнюють 

словосполучення з лексемою company, які містять семи “career” та “ladder”: 

company / corporate ladder, hook-and-ladder company, climbing the company / 

corporate ladder, to move up the corporate ladder, напр.: Using a “corporate 

ladder” framework ignores a huge structural shift in the workplace and may be 

costing you talent. If you look through lens of the corporate ladder once someone is 

off the ladder, you are not looking to the left or right for great talent that can be 

cultivated for the future. It is a very old-style, dominant-logic thinking that suggests 

career development has got to happen one way and that turns off a lot of women 

(D. Clark); номінації, які засвідчить етапи кар’єрного зростання в бізнесі: 

hierarchy, pyramid, ranking, advancement, career development, career 

opportunities, glass ceiling, low rung, office junior, entry-level position, to fast-

track the way up, to pull the ladder out from under entry-level employees, to scheme 

the way to the top; афермативи, що наголошують на необхідності створювати 

рівні можливості кар’єрного зростання в межах бізнес-організацій: There must 

be equal opportunity for employment, development and advancement for those 

qualified (J&J AR 2012); рекламні пропозиції компаній щодо можливості 

кар’єрного зростання в їхньому бізнесі: Employees – career opportunities with 

challenging assignments. Oriflame provides unique careers in research and 

development and catalogue creation. A creative career at Oriflame means a unique 

possibility to be involved in the production of one of the world’s largest beauty 
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publications (Oriflame AR 2012); аналітичні огляди компаній: According to a 

new study by the National Employment Law Project a fry shoveler or drive-through 

window cashier has little to no opportunity to climb the fast-food industry’s 

corporate ladder. By comparison, 31% of jobs in the US industries are above entry-

level. It doesn’t get easier when the same fast-food establishments keep pulling the 

ladder out from under their entry-level employees (J. Notte).  

Смисловий центр “company is а team” увиразнюють номінації: company’s 

team, high performance team, team building, team development, team experience, 

team enrichment, team member / player, team playing, teamwork; репрезентативи, 

що представляють компанію як єдину команду: Oriflame’s core values derive 

from the team playing passionate people in the organization; афермативи, що 

наголошують на важливості колективної праці в бізнесі: People who work 

together and share the same goal to achieve greater results (Oriflame AR 2012); 

фрагменти жанрових форм, які описують програми навчання та тренування 

персоналу працювати як єдина команда: Deere’s team enrichment initiative 

supports this emphasis on employee teaming and collaboration. By promoting a 

more global and inclusive work environment, team enrichment helps the company to 

strengthen its competitive advantage through the attraction and retention of highly 

talented employees from all backgrounds (John Deere AR 2008).  

Смисловий центр “company is profit” увиразнюють словосполучення з 

лексемою company, які містять сему “profit”: company’s earnings, company’s 

gains, company’s income, company’s profit, company’s revenue; company earns, 

company makes profit, і засвідчують прибутковість бізнесу, напр.: Сargill 

earned $2.6 billon in fiscal 2010. Сargill earnings rose 13.5 per cent to $2.07 

billion (Cargill AR 2010). 

Смисловий центр “company is power” увиразнюють словосполучення з 

лексемою company, які містять сему “power”: global company, mega company, 

monopolistic company, multinational company, blue-chip company, top-notch 

company, їхні синоніми: power structure, global reach, to expand globally, to gain 

monopoly, напр.: Сhevron is a global energy company with significant business 
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activities in the following countries (Chevron AR 2008); репрезентативи, що 

представляють домінування окремих компаній на світовому ринку: In the late 

1990s, a single technology company became so unfathomably rich and powerful – 

and so hellbent on dominating not only its own industry but a massive and rapidly 

growing new one – that the U.S. government dragged the company into court and 

threatened to break it up over anti-trust violations (H. Blodget). 

Образний компонент концепту “company” знаходить втілення в 

стереотипізації іміджу компанії у колективній свідомості носіїв англійської 

мови. Матеріалом дослідження послужили результати вільного асоціативного 

експерименту, проведеного компанією Google серед своїх користувачів, і 

представлені на сайті http://news.yahoo.com. Словами-стимулами є назви 11 

провідних IT-компаній: Google, Microsoft, Apple, Yahoo, Twitter, Samsung, 

Nokia, Amazon, Netflix, Nintendo та Blackberry, на кожну з яких респонденти 

надали по 10 реакцій-відповідей. Узагальнені результати дають можливість 

описати оцінний та соціальний стереотипи концепту “company”. Стимул слово 

сompany має 110 мовних реакцій, з них: slow (у тому числі: slow today, slow 

lately, slow to ship, slow on my computer) – 16; popular (у тому числі: popular in 

Japan, popular in South Africa, popular in the UK) – 11; cheap (у тому числі much 

cheaper) – 9; successful – 8; stupid (у тому числі stupid xbox one) – 7; expensive – 

6; bad, gay – 5; good – 4; awaresome, greedy (у тому числі greedy xbox one), 

racist – 3; conservative (у тому числі right wing), crap, fast (у тому числі choppy), 

quiet – по 2; addictive, blurry, boring, complicated, easy to hack, far behind, great, 

heavy, high, important, liberal, limited, low, overpriced, secretive, secure, small, 

smart, strict, strong, stubborn, terrible – по 1. 

Семантичний аналіз дозволив об’єднати окремі слова-реакції за 

спільним денотативним значенням у такі групи: slow 16, far behind 1, limited 1, 

low 1, small 1, stubborn 1 → slow 21; popular 11, addictive 1 → popular 13; 

successful 8; cheap 9; stupid 7, easy to hack 1→ stupid 8; expensive 6, greedy 3, 

overpriced 1 → expensive 10; bad 5, crap 2, strict 1, terrible 1 → bad 10; good 4, 

great 1, high 1, important 1, secure 1, strong 1 → good 9; smart 1, awaresome 3 → 

http://news.yahoo.com/
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smart 4; gay 5; boring 1; complicated 1, blurry 1, heavy 1, quiet 2, secretive 1 → 

complicated 6; conservative – 2; racist – 3; fast – 2; liberal – 1.  

За когнітивними ознаками слова-асоціати об’єднані у такі групи: 

- оцінка діяльності компанії: good – 9, successful – 8, bad – 10; 

- вартість послуг: expensive – 10, cheap – 9; 

- поширення послуг, відомість компанії: popular – 13; 

- швидкість надання послуг: slow – 21, fast – 2; 

- доступність послуг: complicated – 6; 

- інтелектуальне сприйняття програмного продукту: stupid – 8, smart – 4; 

- емоційне сприйняття програмного продукту: gay – 5, boring – 1; 

- ідеологічне сприйняття програмного продукту: conservative – 2, liberal – 1, 

racist – 3.  

Протилежні реакції, логічно представлені як опозиції: good – 9 :: bad – 

10 (логічна оцінка); expensive – 10 :: cheap – 9 (прагматична оцінка); slow – 22 

:: fast – 2 (перцептивна оцінка); stupid – 7 :: smart – 4 (інтелектуальна оцінка); 

gay – 5 :: boring – 1 (емоційна оцінка); conservative – 2 :: liberal – 1 (ідеологічна 

оцінка), засвідчують неоднозначну (контрадиктивну) оцінку образу-стереотипу 

IT-компанії в колективній свідомості англомовного користувача.  

Суспільна оцінка діяльності IT-компаній містить лише позитивну 

оцінку, присутню в атрибутах popular – 13 та successful – 8 :: Ø, що свідчить 

про формування позитивного соціального стереотипу образу компанії в 

колективній свідомості англомовного користувача.  

Образна складова концепту “company” крім вербальної має ще й 

невербальну форму вираження, візуалізуючись у вигляді малюнків: company is 

a workplace, company is а team, company is а career ladder, company is а 

hierarchy, company is earnings, company is power (див. Додаток Е). 

У професійній колективній свідомості субконцепт “company” 

структурується у предметний фрейм, вершиною якого є назва company, 

слотами: “size”, “profile”, “form”, “status”, “location”, “quality”, субслотами: 

“form of organization”, “form of ownership”, “productivity” “profitability”, 



274 

 

“leadership”, поєднаними відношеннями характеризації, і розгортається у 

квалітативну схему: ЩОСЬ є ТАКЕ (розмір, профіль, форма, статус, якість, 

місцезнаходження) (Cхема 4.4): 

 

 

 

 

 

 
 

Cхема 4.4. Предметний фрейм концепту “company”. 

 

Згідно зі схемою 4.4, предметний фрейм концепту “company” містить 

такі слоти. Слот 1 “size” (розмір) заповнюють номінації зі словом сompany, що 

позначають фізичні розміри об’єкта: big company, medium-sized company, small 

company. 

Слот 2 “profile” (профіль) заповнюють номінації зі словом сompany, що 

вказують на референтну сферу об’єкта: auction company, Am., bus company, 

commission company, defence-space company, distributor company, ditch company, 

electric company, engineering company, factoring company, farming company, 

finance company, forwarding company, insurance company, invest / trust company, 

Br., management company, Am., leasing company, manufacturing company, 

mortgage company, multiindustry company, power company, product company, 

purchasing company, railway company, real-estate company, retailing company, 

shipbuilding company, shipping company, supplier company, trucking company, 

vendor company. 

Слот 3 “form” (форма) формує два субслоти: “form of organization” та 

“form of ownership”. Субслот 3.1 “form of organization” (форма організації) 

заповнюють номінації зі словом сompany, що визначають 
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внутрішньоструктурні параметри об’єкта: decentrialized company, divisionalized 

company, matrix company, multidivisional company, single-division company. 

Субслот 3.2 “form of ownership” (форма власності) заповнюють номінації зі 

словом сompany, що позначають форму власності об’єкта: government / state(-

owned) company, incorporated company, joint stock company, limited company, 

mixed company, one-man company, private limited company, Br., proprietary 

company, public limited company, Br., unlimited company. 

Слот 3 “status” (статус) заповнюють номінації зі словом сompany, що 

визначають офіційний статус об’єкта: affiliated / allied / related company, bogus 

/ bubble company, chartered company, controlling / holding company, daughter / 

wholly-owned company, dormant company, nominee company, parent company, 

regulated company, spin-off company, shell company, statutory company, stealth 

company, subsidiary company, Br., underlying company. 

Слот 5 “quality” (якість) формує три субслоти: слот 5.1 “productivity”, 

слот 5.2 “profitability”, слот 5.3 “leadership”. Слот 5.1 “productivity” 

заповнюють номінації: сompany’s productivity, сompany’s efficiency, efficient 

сompany, efficiency improvements, productivity improvements, напр.: GM has 

achieved significant productivity improvements, today having the most productive 

assembly plants in 11 of 20 product segments (GM BP 2009-13). Слот 5.2 

“profitability” заповнюють номінації: company’s profit, company’s profitability, 

profitable company, to obtain maximum profitability, напр.: GM intends to have the 

right number of brands, sold by the right number of dealers, in the right locations to 

obtain maximum profitability for GM and the retailer network; (GM BP 2009-13), 

Profitability has been an issue with Dodge adding volume but Chrysler has had 

profits squeezed by competition (The Chrysler Five Year Plan 2009). Слот 5.3 

“leadership” заповнюють номінації leader, leadership; leading сompany, market 

leader, world leader, напр.: The сompany has made significant progress in the last 

several years across many of these important fronts, either leading – or being 

among the leaders – in many of these areas; GM is also the world leader in flex fuel 

technologies (GM BP 2009-13). 
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Слот 6 “location” (місцезнаходження) заповнюють номінації зі словом 

сompany, що визначають місцезнаходження та територіальну належність 

об’єкта: City company, domestic company, German company, home company, 

indigenous company, internationally-based company, multinational company; 

репрезентативи, що описують компанію як локалізований у просторі об’єкт, 

напр.: The two companies together cover every market segment (The Chrysler 5-

Year Plan 2009), They [franchisees] have global locations in all major airports, 

cities, along the highways, tourist locations, theme parks and inside Wal-Mart 

(McDonald’s SWOT Analysis). 

Отже, субординаційний концепт “company” (етимон – “group of people”) 

входить до поняттєвої парадигми макроконцепту “business” у розумінні “а 

business / a unit of business” і присутній в одному зі значень терміна business. 

Семантику лексеми company формують два спеціальні словникові значення: 

“an institution to create business” та “business visitor”. Зміст поняття “company” 

складають п’ять характерних ознак: “legal / business entity”, ”person / group of 

people / shareholders”, “organized”, “to buy, sell goods, provide a service”, “to 

make a profit”. Семантичний простір концепту організовують смислові центри: 

“company is а workplace”, “company is а career ladder”, “company is а team”, 

“company is earnings”, “company is power. Образний компонент концепту 

знаходить відображення у стереотипізації іміджу компанії в колективній 

свідомості носіїв англійської мови у формі оцінного стереотипу з 

контрадикторною логічною, прагматичною, перцептивною, інтелектуальною, 

емоційною й ідеологічною оцінкою та соціального стереотипу з атрибутами 

popular і successful, що засвідчує існування позитивного суспільного образу-

стереотипу цього концепту в колективній свідомості англомовного 

користувача. Образний компонент концепту має ще й невербальну форму 

вираження, візуалізуючись у вигляді малюнків. Фреймове моделювання 

концепту увиразнюється у предметному фреймі з вершиною company, який 

розгортається у квалітативну схему з відношеннями характеризації. 
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Висновки до четвертого розділу 

 

Макроконцепт “business” посідає центральне місце в англомовному 

бізнес-дискурсі, є домінантним, “всеохоплюючим” (umbrella concept) 

концептом, який інтегрує концепти базового рівня “trade”, “money”, 

“management” та концепти субординатного рівня “enterprise”, “work”, 

“company”, організовуючись в розгалужену систему понять. 

Лексему business вважаємо прототерміном, що сформувався в 

донауковий період, функціонує в підгалузі мікроекономіки і вивчається в 

дисциплінах економічного циклу business studies. В основі терміна business 

лежить складне протонаукове поняття, яке одночасно існує у двох іпостасях: 

як абстрактне, що позначається незлічуваним іменником business, та 

конкретне, що його позначає злічуваний іменник а business. 

Полісемантичність терміна та невизначеність його референтної сфери 

створюють певні труднощі для його остаточної термінологізації. 

Макропоняття “business” виявляє себе через інтегровані поняття: 

“commerce” / “trade”, “enterprise”, “dealings”, “deal” / “transaction”, “a business”, 

“regular occupation”, “affair” / “matter”, “agenda” та суміжні поняття, що 

безпосередньо чи опосередковано визначають поняття “business” або 

визначаються ним: “produсtion”, “profit”, “private property”, “competition”. 

Макроконцепт “business” – це система понять, що утворює свою 

концептосферу з системотвірними / смисловими центрами: “business is 

occupation”, “business is profit”, “business is competition”, “business is risk”, 

“business is illegal actions”, представленими на мовному рівні термінами-

словами, сполученнями, фраземами, номенклатурними назвами, 

мікроконтекстами у формі пропозицій та макроконтекстами у формі усних та 

письмових жанрів англомовного бізнес-дискурсу. 

Серед сенсорно-перцептивних образів макроконцепту “busіnеss” 

присутні образи-гештальти, “Я-схеми”, антропосимволи, образи-прототипи, 
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образи-стереотипи відомих американських та британських бізнесменів-

практиків, які виявляються в їхніх мовних описах. 

Образи-гештальти зачинателей американського бізнесу Е. Карнегі та 

Дж. Рокфеллера представляють безпосередні споглядацькі описи конкретної 

особи або її портретного зображення, наукові описи-біографії, 

словосполучення та речення-описи рис характеру, морально-етичних, 

релігійних, світоглядних поглядів, уподобань та переконань, енциклопедичні 

довідки, літературно-наукові артефакти, назви авторських праць, товариств, 

навчальних закладів, благодійних фондів, компаній, заснованих цими 

бізнесменами, оцінні судження про їхню діяльність. 

Образи “Я-схеми” Е. Карнегі та Дж. Рокфеллера репрезентують 

атрибутивні словосполучення та речення, що містять лексеми businessman / 

business person, їхні синоніми entrepreneur, owner, industrialist, manufacturer, 

мовні одиниці – антропоніми, антропоніми і топоніми, прізвиська-субститути 

власних імен, авторські афоризми, автобіографії, спогади, мемуари. 

Національні антропосимволи бізнесменів, втілені в образах Е. Карнегі та 

Дж. Рокфеллера, репрезентують образні епітети, гіперболи, перифрази, 

метафоричні назви, жарти, насмішки, анекдоти, алюзії, посилання, цитати, 

назви культурних установ, премій, винаходів, природних знахідок, одиниць 

виміру на їхню честь, оцінні судження про їхню діяльність. На невербальному 

рівні вони виявляють себе у відтворенні образів бізнесменів в кіно- та 

телемистецтві, скульптурних та портретних зображеннях. 

Серед стереотипів бізнесмена вирізняються прототиповий образ, 

професійний, оцінний та соціальний стереотипи, досліджені на біографічному 

матеріалі американських та британських бізнесменів-практиків Г. Форда, 

Р. Крока, С. Волтона, В. Левітта, В. Діснея, Т. Ватсона (ст.), Л. Бернетта, 

Б. Гейтса, С. Джобса, Р. Бренсона з характерними атрибутами, що їх 

вербалізують окремі лексеми та речення-описи. 

Концепт “business” представляють також фреймові структури у форматі 

акціонального фрейму з вершиною business та слотами, поєднаними 
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відношеннями каузації й контактної дії, які заповнюють відповідні 

терміноодиниці і пропозиційні структури. 

Макроконцепт “business” генерує концепти субординатного рівня 

“enterprise”, “work”, “company”, які виокремлюються з його поняттєвого ядра і 

засвідчують його концептотвірний потенціал. 

Основні положення розділу викладені в авторських публікаціях [205-206; 

217; 220; 228; 234-236; 242]. 

Наступний розділ присвячено вивченню ментальної структури ключових 

концептів “trade”, “money”, “management”, субординатних по відношенню до 

них концептів “goods”, “market”, “marketing”, моделюванню 

лінгвоконцептосфери та ментально-мовного простору бізнес-дискурсу в 

когнітивних структурах та зв’язках між ними. 
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РОЗДІЛ 5 

МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ДИСКУРСУ У КЛЮЧОВИХ КОНЦЕПТАХ 

“TRADE”, “MONEY”, “MANAGEMENT”  

 

Базовий рівень концептуалізації бізнес-дискурсу складають ключові 

концепти “trade”, “money”, “management”, які організовують його метапростір 

у певні домени, які на мовному рівні визначають у термінах дискурс, підмова / 

субмова та терміносистема. Так, концепт “trade” організовує когнітивний 

простір комерційного дискурсу, мову та терміносистему торгівлі; концепт 

“money” – дискурс, підмову та терміносистему фінансово-банківської справи; 

концепт “management” – управлінський дискурс, менеджерську “новомову” та 

терміносистему менеджменту. У даному розділі розглядаємо архітектоніку 

ключових / базових концентів бізнес-дискурсу, їхню мовну репрезентацію у 

фахових лексикографічних джерелах та жанрових формах бізнес-дискурсу, 

семантичні, логіко-поняттєві, смислові, асоціативні та формально-структурні 

зв’язки між ними, на основі яких вибудовуємо модель лінгвоконцептосфери 

англомовного бізнес-дискурсу.  

  

5.1. Ментальна структура  концепту “trade” 

 

Окремі аспекти концепту “trade” у його наївному баченні в різних 

лінгвокультурах висвітлюють праці А. Г. Осипової (національно-культурні 

номінації ситуації “купівля-продаж” в російському соціумі) [259], 

Ю. Н. Петеліної (лінгвокультурний компонент концепту “торг” в російській та 

англійській мовах) [272], М. В. Прищепенко (мовна репрезентація концепту 

“послуга” в побутовому та професійному дискурсах) [300]. Як засвідчують 

проаналізовані праці, концепт “trade” кваліфікують як культурно маркований і 

зазвичай вивчають в наївно-мовній картині світу (за винятком концепту 

“service” (М. В. Прищепенко), який тлумачать як метапрофесійний концепт, 

притаманний і професійній, і побутовій формам свідомості. Структуру 
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концептів розглядають з позицій фреймового аналізу (Ю. Н. Петеліна, 

М. В. Прищепенко), поняттєвого, нормативно-ціннісного та соціокультурного 

вимірів (А. Г. Осипова), матеріалом дослідження обирається загальновживана / 

розмовно-побутова мова. Моделювання змістової структури концепту 

мовними засобами професійного дискурсу, так само як і ментальна структура 

концепту, зокрема смисловий, образний, формально-структурний компоненти, 

залишаються поза увагою, що й обумовлює актуальність цього підрозділу. 

Аналіз здійснюємо за процедурами, розробленими у підрозділі 2.2. 

5.1.1. Зміст терміна trade та його синонімічні зв’язки. Концепт 

“trade” належить до ключових концептів англомовного бізнес-дискурсу і 

співвідноситься з макроконцептом “business” як одне з інтегральних понять, 

присутніх у його поняттєвій парадигмі. 

До найближчих синонімів терміна tradе належать лексеми commerce, 

selling та sale / sales. В економічній літературі термін commerce вживають 

паралельно з терміном tradе, причому обидва терміни часто визначають один 

через одний, напр.: “сommerce – trading among buyers and sellers in different 

countries” [605, c. 120]; “buying and selling of goods and services among countries, 

states, or countries called commerce” [624, c. 654]. Про семантичну близькість 

термінів свідчить їх взаємозамінність у певних контекстах: domestic, home 

trade / commerce – “внутрішня торгівля”, foreign, overseas trade / commerce – 

“зовнішня торгівля”. Окремі лексикографічні джерела диференціюють поняття 

“trade” та “commerce” у такий спосіб: “trade – це роздрібна торгівля, на 

противагу оптовій – commerce” [575, c. 511; 577, c. 613]. У широкому розумінні 

до економічного поняття “commerce” долучають, крім ознак, що вказують на 

обмін товарів і послуг, також такі, що вказують на різноманітні ділові операції, 

пов’язані з банківською та страховою діяльністю (“сommerce, in its wide sense, 

the exchange of goods and services for money or for other goods and services by 

way of trade, and all the various business operations, such as banking, insurance, 

transport and communications, that make such exchange possible”) [605, c. 120]. 
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Принагідно зауважити, що лексемою commerce (від лат. сommercium – 

“торгівля”; сom- – “разом” + merci- – “товар”) почали послуговуватися лише у 

ХVІ ст. Попередньо її відповідником була лексема merchandise – “торгівля” 

(від кореня якого походить ім’я давньогрецького бога торгівлі Меркурія 

(Mercurius) – покровителя купців і доріг [661, c. 570].) Лексему commerce 

вживали на позначення обміну продуктами природи або праці, особливо коли 

цей обмін здійснювався між країнами або регіонами й передбачав ведення 

ділових операцій та укладання угод. Таке тлумачення лексеми послужило 

підставою для виникнення словосполучення Chamber of Commerce – “зібрання 

купців та посередників, на яких обговорюються торговельні справи” 

(assemblies of merchants and dealers, where they treat matters relating to 

commerce) [662, Vol. 3, c. 552], а в сучасному бізнес-середовищі у зв’язку з 

процесами інтеграції та глобалізації виник неологізм Eurochamber, напр.: 

Eurochambers acts as a rep organising lobbing European institutions on all matters 

affecting business, and also develops and manages a number of services and 

products for Chambers around the world (e-Business Conference, Dec. 5-6, 2006). 

Близькими синонімами терміна trade є також лексеми selling та sale, які, 

у свою чергу, визначаються одна через одну: sale – “selling or being sold” [647, 

c. 369], “act of selling” [623, c. 264; 615, c. 279; 605, c. 447]. Лексему selling 

вживають у значенні “trade”, напр.: He works in selling [588, c. 382], або “sale”, 

напр.: The dollar’s decline came amid hectic dollar selling in the Japanese currency 

market [636, c. 438]; It’s about selling our products to the AA’s database of clients 

and the AA’s to our database (IHT / Business, June 26, 2007). Словосполучення з 

лексемою selling вживають на позначення різновидів продажу – bulk selling 

(гуртовий продаж), direct selling (безпосередній продаж), forward selling 

(продаж на термін), installment selling (продаж на виплат), mail-order selling 

(продаж за пoштовими замовлeннями), pyramid selling (продаж за принципом 

піраміди), а також sell-off (розпродаж зі знижкою) та sell-out (повний 

розпродаж), напр.: In April 2006, Bernanke triggered a bond market sell-off by 

telling a congressional hearing that the Fed might pause in its campaign to raise 
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rates, even if the risks of inflation and slower growth “are not entirely balanced” 

(IHT / Business, June 26, 2007). 

У свою чергу, лексему sale визначають як “exchange of a commodity for 

money” [603, c. 741], “exchange of goods for money” [544, c. 447], “act of giving 

an item or a service in exchange for money, or for the promise that money will be 

paid” [563, c. 264; 555, c. 279], напр.: “The iPhone is not a simple sale”, Wu said. 

“You have to sign up the customer for service. Can you even get a couple of hundred 

thousand people through the stores in two days?” (IHT / Business, June 26, 2007). 

Cловосполучення з лексемою sale вживають також на позначення різновидів 

торговельних операцій: auction / public sale (продаж з аукціону), bargain sale 

(продаж за цінами, нижчими за прейскуратні), blind sale (продаж без 

попереднього огляду), cash sale (продаж за готівку), cash-and-carry sale 

(продаж за готівку на винос), catalogue / conditional sale (продаж за каталогом), 

credit card sale (продаж в кредит), direct sale (безпосередній продаж), firm sale 

(продаж без права повернення товару), fire sale (продаж пошкоджених товарів), 

forced sale (примусовий продаж), half-priced sale (продаж за пів-ціни), hire-

purchased sale (продаж в кредит), illicit sale (незаконний продаж), jumble / 

rummage sale (продаж старих або непотріних речей), property sale (продаж 

нерухомості), shіpman sale (продаж на експорт), retail sale (роздрібний 

продаж), short sale (продаж без покриття на термін), sport sale (продаж з 

терміновою поставкою за готівку), wash sale (фіктивний продаж), напр.: A 

higher portion of total sales came through direct sales channels, which have lower 

margins than retail sales [617, c. 68]. 

У дещо іншому розумінні “розпродаж зі знижкою” лексема sale виявляє 

себе у таких контекстах, як напр.: High street shops use a variety of means to 

attract shoppers, such as striking window displays, huge red “Sale” signs and 

special promotions (FT, March 13, 2013). Це значення увиразнюється у таких 

словосполученнях: clearance sale (розпродаж зі знижкою в кінці сезону або 

при закритті магазину), closing down / going-out-of-business sale (повний 

розпродаж), summer, winter, end-of-season sale (літний / зимовий розпродаж зі 
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знижкою, сезонний розпродаж), stock-taking sale (розпродаж товарних решток), 

fоr sale (на спродаж), напр.: Еnd-of-season sale – a clearance sale in which stocks 

of goods, esp. clothing, left unsold in a shop at the end of a season are sold at 

reduced prices to clear space for the new season’s stock. In Britain, many such sales 

take place in January and July [605, c. 447]; It is particular keen to find out more 

about the water company’s asset-disposal programme, including Anglian’s overseas 

business, which was put up for sale months ago and has yet to find a buyer 

(FT, March 13, 2013).  

У розумінні “number of items sold” (обсяг продажу, товарообіг) іменник 

sale уживається у формі множини, напр.: Sales fell 4.5% to 5.15 trillion won from 

5.38 trillion won a year earlier on a decline in sales of some communications and 

liquid-crystal-display products amid restructuring efforts (FT July 19-29, 2008). 

У розумінні “продаж, збут” іменник sale уживають у формі множини у 

значенні однини, напр.: Sales is the cornerstone of a market economy. It is the very 

idea of buying and selling goods which is integral to capitalism. A career in sales, 

therefore, is at the center of a free market society (FT July 19-29, 2008). 

У складі сталого словосполучення to make a sale іменник sale 

розуміється як “transaction / deal” (оборудка), напр.: …when you make a sale it’s 

something you don’t do just once; you keep going back to that customer, so you have 

to be able to manage the relationship with that individual (FT July 19-29, 2008).  

Отже, серед можливих номінаторів концепту “trade” іменник trade є 

домінантою синонімічного ряду на відміну від лексеми commerce, що має 

ширшу семантику, яка охоплює не тільки сферу обміну, а й суміжні галузі – 

банківську справу, страхування, транспортування, комунікацію, що 

забезпечують цей обмін, та лексеми selling і sale, що мають вужчу семантику і 

позначають окремий акт обміну або різновиди продажу.  

Для з’ясування семантичного потенціалу лексеми trade звертаємося до 

фахових лексикографічних джерел [605; 617; 621; 623; 625; 636; 647; 660] та 

жанрових форм бізнес-дискурсу, які виявляють її словникові, фразеологічно 

зв’язані та контекстуальні значення.  
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Перша лексикографічна фіксація лексеми trade засвідчена 1375 р. на 

позначення “path, track, course of action” (шлях, хід справ) [652, c. 142], “track, 

walk, march, course” (шлях, прогулянка пішки, похід, хід) [662, Vol. 18, c. 222]. 

Це значення історично пов’язано з виникненням торгівлі як роду занять, який 

здійснювали мандруючі купці, що дозволяє виокремити етимон лексеми 

“track”. Словникові значення терміна trade складають: а) в історичній 

ретроспекції:  

- “practice of some occupation, business or profession”; “practice of husbandary, 

merchandise, fishing” (XVI ст.), напр.: Except thai be in thair letull merchandice, 

trandis and bissynes concerning the wynning of thair leving (Reg Mag. Sig. Scot., 

1546);  

- “a trade”, напр.: No person was allowed to open a trade unless he had first served 

his apprenticeship (Fronde Hist. Eng., 1856);  

- “the trade” – “those who are engaged in the particular business or industry, spec. 

the publishers and booksellers, now more commonly those engaged in the liquor 

trade” [662, Vol. 18, c. 348]; б) в сучасному тлумаченні:  

- “buying and selling goods for money, or of exchanging goods for goods” [603, 

c. 876], напр.: Trade between Britain and Japan is increasing [647, c. 437]; The 

Solomon Islands has lifted a four-year ban on the trade of live dolfins and may 

allow more then 100 to be exported each year because of demand from tourist 

resorts and marine parks in places like the United Arab Emirates (IHT / 

Business, Sept. 1-2, 2007); 

- “a particular type of business / industry / brаnch” – the book / cothing / grocery 

trade, the slave trade [544, c. 509], Christmas trade, tourist trade [660, c. 876], 

напр.: The tourist trade is the country's main source of income [647, c. 437], He is 

in the secondhand car trade; She is very well known in the clothing trade [615, c. 

319; 621, c. 382; 623, c. 308; 625, c. 210], As dying trades go, Belgiums horseback 

shrimp fishery must be among the most arcane and outdated (IHT / 

Business, Sept. 1-2, 2007);  
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- “amount of buying and selling”, напр.: Trade has been rather slow recently; Trade 

is always good over the Christmas period [647, c. 437]; 

- “the people or a firm involved in a particular kind of business” (уживається з 

означеним артиклем the), напр.: The exhibition opens to the trade today and the 

public tomorrow [647, c. 437], The trade will never agree (prov.); 

- “an occupation or employment needing a high degree of skill, esp. with the hands, 

a craft”, напр.: the trade of boilermaker / plumber / carpenter [605, c. 509], He 

needs to learn a trade; I'm a mechanic by trade [647, c. 437], [660: 876]; 

- “clientèle, buyers” – напр.: I think our products will appeal to your trade [576, 

Т. 2, c. 653]; 

- “transaction” (esp. a swap), Am. [603, c. 876], напр.: A trade is consumated when 

a buyer and seller agree on a price at which the trade will be executed [565, c. 654]; 

Without such evidence, the SEC would argue that possession of inside information is 

sufficient proof of using it to make the trade (FT Sept. 19, 2007). 

Крім того, у формі множини термін trade набуває значень “deals” (угоди) 

та “voyage” (рейси), напр.: cross trades, Am., outward trades; в бізнес-

контекстах виявляє значення “auction” (торги), напр.: The shares were all down 

less than 1 per cent in late morning trade (FT, March 13, 2013).  

Семантико-словотвірний потенціал лексема trade реалізує у дериватах, 

утворених такими способами: суфіксації – trade-able, trad-er, trade-ful, trad-ing, 

trade-less; композиції – trade-s-man, trade-s-woman, trade-s-folk, trade-s-people, 

trade-mark, trade-name, trade-route; trade-in, trade-off, trade-outs, trade-up, trade-

wise; композиції + суфіксації – woman-trad-er, trad-ing-down, trad-ing-up; 

конверсії – to trade, to trade at, to trade down, to trade in, to trade off, to trade on, 

to trade up. Дистрибутивний потенціал лексема trade виявляє у 

словосполученнях з іменниками, прикметниками, займенниками, 

прислівниками та дієсловами у різних синтаксичних функціях: agricultural 

trade, Baltic trade, bilateral trade; barter trade, block trade, book trade; import-

export trade; brewing trade; allied trade; two-way trade; for the trade; trade in 

arms; trade and credit; direct transit trade, all the trade, to ban trade, to boost 
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trade, to conduct trade; trade acceptance; trade advertising; trade company; trade 

booms; traded option; у сталих словосполученнях та ідіомах: “cash & carry” 

trade, in the course of trade; a jack of all trades, the tricks of the trade, to be 

engaged in trade, to do a lot of trade, to drive a good trade, to put smb to a trade, to 

put a stop to trade, to trade at a loss, trade at a profit, to trade fixed assets for 

current assets, to trade on the equity; бізнес-кліше: What’s your trade?; 

порівняннях: A good trade will carry farther than a thousand florins, Done in by 

his own trade like a water merchant in the rain; професійно маркованих пареміях: 

Advertising is the mother of trade, A handful of trade, a handful of gold; Another 

man’s trade costs money; A pot trader whose fortunes are all invested in her clay 

pots isn’t much of a merchant, A trade not properly learned is an enemy, Because he 

has so many trades, he is unemployed та ін.; назвах державних органів, 

організацій, компаній, фондів, періодичних видань: Advisory Committee on 

Trade and Negotiations, British Department of Trade and Industry, Center for Trade 

and Investment Policy, Central Europe Free Trade Association, Court of 

International Trade, Am., World Trade Organization, Trader Classified Media, The 

International Trade Journal, Trader Online Magazine, Chamber Trader (web-site).  

Текстотвірний потенціал вербалізатор концепту trade реалізує у 

законодавчих актах: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights (1994), Anglo-American Trade Directory, Arms Trade Treaty, Automobile 

Product Trade Act, Am., Central American Free Trade Agreement (2005), Defence 

Trade Regulations, The General Agreement of Tariffs and Trade (1947), U.S.-

Canada Free Trade Agreement, North American Free Trade Agreement (1994), 

Trade Act of 1975, Am., Trade Act Program, Trade Agreements Act of 1934, The 

Trade Descriptions Act, Br., The Trade Expansion Act of 1962, Am., Trading-with-

the-Enemy Act, Am.; ділових документах: merchandise trade balance, trade 

agreement, Trade Documents and Customs Procedures Report. 

Підтвердженням статусу лексеми trade як номінатора концепту є її 

теоретичне осмислення у наукових теоріях: New Trade Theory, Theory of 

International Trade, працях з економіки та бізнесу: M. J. Melitz The Impact of 
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Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity (2003), 

R. Bergoeing Trade Theory and Trade Facts (2005) та ін. 

Подальша концептуалізація поняття “trade” у професійному мовленні 

відбувається в образних епітетах: brisk trade, depressed trade, inland trade, 

oversea trade, sweated trades, two-way trade, trade is brisk, trade is depressed; 

бізнес-метафорах: trade booms, to boost trade; перифразах: “cash & carry” 

trade. 

5.1.2. Поняттєва організація концепту “trade”. Поняття “trade” у 

сучасних лексикографічних джерелах визначають і як “activity of buying and 

selling or of exchanging goods or services between people or countries” [643, 

c. 1627], і як “business of buying and selling goods for money, or of exchanging 

goods for goods” [605, c. 509]. Очевидно, що торгівля – це і різновид 

економічної діяльності – комерційна діяльність, і процес обміну товару на 

товар або його еквівалент – гроші. 

Поняття “trade” як різновид економічної діяльності визначають через 

поняття “exchange” та “buying & selling”, напр.: trade – “voluntary exchange of 

goods, services, or both” [671], “activity of buying and selling or exchanging goods 

or services between people or countries” [643, c. 1627]. 

Поняття “goods” присутнє у поняттєвій парадигмі концепту “trade” як 

необхідна складова процесу обміну, що вирізняється у дефініціях терміна: 

trade – “buying / selling of goods / services” [625, c. 210]. 

Поняття “profit” визначається як мета комерційної діяльності: trade – 

“activity of selling goods or services in order to make a profit” [623, c. 502; 660, 

c. 876], “діяльність з продажу товарів або послуг з метою отримання 

прибутку” [578, c. 643], яке присутнє в дефініціях означеного терміна. Поняття 

“money” співвідноситься з поняттям “trade” як засіб обміну, напр.: Modern 

traders negotiate through a medium of exchange, such as money [671]. 

Поняття “market” безпосередньо співвідноситься з поняттям “trade” як 

традиційне місце здійснення торговельних операцій між продавцем та 

покупцем: market – “a gathering of people for buying and selling; the place where 
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they meet” [647, c. 254], або у більш сучасному розумінні: “the situation of 

buying and selling in business” [647, c. 257], а також як економічний механізм 

здійснення товарно-грошового обміну: “a mechanism that allows trade is called a 

market” [671]. 

Поняття “transaction” є однією з ознак поняття “trade”: “trade is also 

called commerce or transaction” [671]. У свою чергу, еквіполентне поняття 

“deal” співвідноситься з поняттям “trade” через паралельне уживання у певних 

контекстах: to deal in something = to trade in something, напр: The company 

trades in textiles = The company deals in textiles [647, c. 118]. 

Абстрактне поняття “trade” продукує збірне поняття “the trade” і 

конкретне поняття “trader”, якими відповідно означають колективного та 

індивідуального агента комерційної діяльності. 

Поняття “trade” як родове поняття також диференціюється у низку 

видових понять, що означають: 

- різновид торгівлі – “bilateral trade” (двостороння торгівля), “carrying 

trade” (транспортна / морська торгівля), “colonial trade” (колоніальна торгівля), 

“compensatory trade” (компенсаційна торгівля), “entrepôt trade” (транзитна 

торгівля), “export trade” (торгівля на експорт), “foreign / overseas / external 

trade” (зовнішня торгівля), “free trade” (вільна торгівля, фрітрейдерство), 

“global / world trade” (світова торгівля), “home / domestic / inland / internal / 

interior trade” (внутрішня торгівля), “import trade” (торгівля на імпорт), 

“international trade” (міжнародна торгівля), “interregional trade” (міжрегіональна 

торгівля), “intermediate trade” (посередницька торгівля), “land trade” (сухопутна 

торгівля), “maritime trade” (морська торгівля), “regional trade” (регіональна 

торгівля), напр.: The General Agreement of Tariffs and Trade (GATT), an 

international organization set up in 1947, had the objectives of encouraging 

international trade; It took nearly 50 years to arrive at the final GATT agreement 

because until the 1980s, most developing countries opposed free trade [482, c. 138]; 

- характер торгівлі – “brisk / flourishing / lovely / roaring / thriving trade” 

(жвава торгівля), “depressed trade” (застійна торгівля), “lucrative / profitable 
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trade / trade at a profit” (прибуткова торгівля), “trade at a loss” (збиткова торгівля 

/ торгівля у збиток), напр.: We’ve been trading at a loss [647, c. 437]; 

- спосіб обміну – “barter [trade]” (бартерна, мінова торгівля), “cash trade” 

(торгівля за готівку), “cash & carry” trade (торгівля за готівку без доставки 

товарів додому), “distributive trade” (оптова та роздрібна торгівля), “instalment 

trade” (продаж в кредит), “retail trade”, тж. “retail sale” (роздрібна торгівля), 

“tally trade” (торгівля на виплат), “wholesale [trade]” (гуртова торгівля). 

Отже, поняттєвий компонент концепту “trade” складають такі ознаки: 

“exchange”, “buying & selling”, “goods”, “profit / money”, “market”, “transaction / 

deal”, “the trade”, “trader”. 

5.1.3. Смислові центри концепту “trade”. Реалізація 

репрезентантів концепту в жанрових формах annual report, business agreement, 

business plan, інтернет-публікаціях та бізнес-періодиці формує такі смислові 

центри концепту “trade”, зорганізовані на базі його поняттєвого ядра: “trade is 

buyers & sellers”, “trade is exchange”, “trade is goods”, “trade is market”, “trade is 

profit”, “trade is cheat”. 

Смисловий центр “trade is buyers & sellers” організовують 

термінопоняття “buyers”, “sellers”, що їх позначають відповідні лексеми, їхні 

синоніми та словосполучення. Якщо розглядати еволюцію поняття “trade” з 

погляду суб’єктів ринкових відносин, то спочатку це були беспосередні 

споживачі – buyers (від OE byćģan – “отримувати щось, надаючи (грошовий) 

еквівалент”) і продавці-виробники товарної продукції – sellers (від O. Gr. heleîr 

через посередництво O. Ir. selaim – “брати”) [661, c. 131, 808]. Принагідно 

зазначити, що обидві лексеми позначають ту саму дію – “отримувати, брати”, а 

значить, привласнювати, робити своїм”, що свідчить на користь вигідності 

товарообміну. Рольові назви buyer – seller утворюють пару конверсивів, які є 

назвами-антиподами учасників того самого акту купівлі-продажу, пор. тж. 

consignor – consignee, franchiser – franchisee, vendor – vendee, auctioneer – 

tenderer, shopkeeper / shop assistant – shopper, які ілюструє такий контекст: The 

buyer's own cheque is the most advantageous way for an importer to settle since he 
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is taking up to a month's extra credit in the time taken in the post for the cheque to 

reach the seller, to be paid into the seller's bank… [439, c. 115]. Окремі назви 

соціальних ролей “покупець – продавець” походять від дієслів, що визначають 

їхні функції під час обміну. Так, на позначення покупця в англійській мові 

уживають іменник purchaser – “покупець” (від to purchase – “купувати, 

придбати”), напр.: Penetrating Purchaser Personality [525, c. 132). Відповідно на 

позначення продавця існують такі іменники-деривати: сhapman – “рознощик, 

лоточник”, рос. “коробейник”, заст. “мандрівний торговець”, розм. “купець, 

торговець, скупщик” (від to chap – діал. “торгувати, займатися купівлею-

продажем”), handler, Am. – “торговець” (від to handle – “торгувати”), marketer – 

“купець, збутовик, закупник” (від to market – “реалізовувати, збувати”) та 

marketeer – “збутовик, продавець” (від значення “знаходити ринок збуту”), 

profiteer – “спекулянт” (від to profit – “мати користь”), trader / tradesman – 

“(роздрібний) торговець, крамар, купець” (від to trade – “торгувати”), тж. floor 

trader, independent / sole trader, market trader, petty trader, pit trader, street 

trader; vendеr – “продавець, рознощик, торговець” (особливо з лотка), 

вуличний продавець / торговець” та vendor, юр. – “продавець” (від to vend – 

“продавати, торгувати”), venturer – “купець, що здійснює заморську торгівлю” 

(від to venture – “ризикувати, ставити усе на карту”), напр.: Like Nike, Reebok is 

basically a marketer, not a maker, of sport shoes (FT, May 2, 2007); One of the first 

things that Hatson did when it bought Ever Ready, a battery maker, was to sell the 

research centre and put the remaining scientists nearer the marketeers (FT, Sept. 19, 

2007); For now, most produce shopping takes place on street corners where vendors 

in pushcarts jostle for space (IHT / Business, July 6, 2007), The Peregrine Parties, 

for themselves and each and all of their respective successors, assigns, affiliates, 

and anyone claiming by, through or under them, hereby release and absolutely 

discharge Lender and each and all of its affiliates, successors, and assigns, and all 

present and former representatives, agents, employees, attorneys, shareholders, 

partners, venturers, members, principals, and directors (collectively, the “Lender 

Releases”) of and from any and all Claims… (Mutual Release Agreement).  
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В англомовному бізнес-дискурсі поширені також професійні назви 

суб’єктів обміну, утворені способами деривації та композиції з іменником sale: 

salesforce, sales-girl, sales-lady, salesman, sales-person, salespeople, sales-woman, 

sales agent, sales clerk, door-to-door salesman, travelling salesman/-woman, sales 

rep(resentative), wholesaler, напр.: Ram Puckar does not need Wal-Market Stores to 

make him worry about his future as a fruit salesman in a New Delhi suburb (IHT / 

Business, July 6, 2007); In addition to high fees, customers say that sales agents 

make false promises about no-fee cards; payments are not recorded; bills do not 

show up; and problems are not resolved promptly or at all, leading to more fees. 

(IHT / Business, July 6, 2007).  

Більшість найменувань продавця в англійській мові представлені 

лексемами, що походять від дієслів, які визначають: 

- спосіб ведення торгівлі, напр., butcher – “м’ясник” (від to butcher – 

“забивати худобу”), caterer – “постачальник провіанту” (від to cater – 

“постачати провізію, провіант”), distributor – “оптовий торговець, брокер, 

дистриб’ютор” (від to distributе – “роздавати, поширювати”), dealer – 

“торговець, посередник” (між споживачем та виробником), ділер, біржевий 

торговець” (від to deal – “розподіляти”), hawker – “рознощик, вуличний 

торговець” (від to hawk – “торгувати, розносячи товари), huckster – “дрібний 

торговець, лавочник, рознощик” (від to huckster – “торгуватися”), merchant – 

“купець, торговець” (від to march – “ходити”), pedlar – “рознощик, вуличний 

торговець” (від to peddle – “ходити від будинку до будинку, продаючи дрібниці; 

торгувати, розносити товари”), provider – “постачальник” (від to provide – 

“постачати, забезпечувати”), regrater – “перекупщик, перекупка” (від to regrate 

– іст. “скуповувати (особливо продукти харчування) з метою продажу за 

завищеними цінами, перепродувати”), reseller – “перекупник, перекупка” (від 

to resell – “перепродувати”), “supplier – “постачальник” (від to supply – 

“постачати, забезпечувати”), retailer – “роздрібний торговець, торговець 

дрібним крамом” (від to retail – “ділити на частини”), його різновиди: brick-

and-mortar retailer, e-commerce retailer (e-tailer), tallyman – “торговець в 
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кредит” (від to tally – “відпускати /отримувати в кредит”), tout – “людина, що 

наполегливо пропонує свій товар, комівояжер, зазивала” (від to tout – 

“нав’язувати товар, зазивати покупців”), [commercial] traveller – “комівояжер” 

(від to travel – “подорожувати”) та ін., напр.: Computer dealers often focused on 

a few main brands of software, usually offering only a minimum of software, and 

variable amounts of service and support (Computer Hardware BP), Edaran 

Otomobil Nasional Malaysia’s biggest car distributor, bucked the market’s weaker 

tone as it rose 3.2 per cent to M$8.15 after agreeing to a new deal to sell Proton 

cars (FT, Apr. 2, 2003), Born in Connecticut in 1837, Morgan was the son of Junius 

Morgan, a successful merchant who turned to investment banking and relocated the 

family to London when Morgan was 17 [372, c. 485], He found the bargain he was 

seeking in Ezra, a shipping-service provider for oil companies whose shares are up 

fivefold since he bought them in July 2005 (IHT / Business, June 26, 2007), Over the 

past few weeks, Apple stirred a great deal of speculation about inventory levels by 

shrouding them in secrecy. As a result, resellers decided to take a chance (IHT / 

Business, July 6, 2007), Traditional reverce logistics practices are especially 

impractical and ineffective for e-commerce retailers (e-tailers). Contrary to 

customer demand, online and mail-order apparel manufacturers do not offer the 

same level of service and convenience for merchandise returns as provided by brick-

and-mortar retailers (Online Merchant BP), а також оказіональні найменування-

деривати, на зразок booker (від to book – “замовляти”), напр.: What you’re trying 

to do is to convert lookers into bookers (FT, March 13, 2013); 

- назву товару, напр.: apple woman – “торговка яблуками” (від apple – 

“яблуко”), cheesemonger – “торговець молочними продуктами” (від cheese – 

“сир” та monger – у складних словах – “торговець”), corn-chandler (від corn – 

“зерно, хліб, збіжжя” та chandler – “крамар, дрібний торговець”, іст. 

“виробник або продавець свічок”), dairyman – “молочник” (від dairy – 

“молочний” + man), fishmonger – “торговець рибою” (від fish – “риба” + 

monger), ironmonger – “торговець залізними виробами” (від iron – “залізо” + 

monger), grocer – “торговець бакалійними товарами” (від grocery – “бакалія”), 
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greengrocer – “продавець овочів, фруктів” (від greengrocery – “зелень, овочі, 

фрукти”), haberdasher – “галантерейник”, амер. “торговець чоловічою 

білизною” (від haberdashery – “галантерея”, амер. “чоловіча білизна”), milkman 

– “молочник” (від milk – “молоко” + man), newsman / news-vendor – “газетяр, 

продавець газет” (від news – “повідомлення у пресі” + man), provision merchant 

– “торговець продуктами харчування” (від provision – “провізія, харчі”), ship-

chandler (від ship – “корабель” + chandler), tоbacconist – “торговець 

тютюновими виробами” (від tоbacco – “тютюн”);  

- інші ознаки: bagman – “лахмітник, мандрівний торговець, лоточник” 

(від bag – “мішок, торба, лантух” + man), barrow boy – “вуличний торговець” 

(від barrow – “ручний візок, тачка” + boy), doorstepper – “комівояжер, який 

пропонує товари або послуги покупцеві вдома” (від doorstep – “поріг”), 

roadsman – “торговельний агент, збирач замовлень” (від road – “дорога” + 

man), shopkeeper – “крамар” (shop – “крамниця” + to keep – “тримати”) та ін., 

напр.: Most of these rights – and particularly the right to cancel – do not apply to 

food, drink or other goods intended for everyday consumption delivered by regular 

roadsmen – for example, deliveries of milk (Know Your Consumer Rights), Mr 

Bhasin says the risks in this interested market – typically made up of customers 

along India's vast supply chain such as transporters, shopkeepers and wholesalers 

outside the big cities – are greater (FT, March 13, 2013). 

Смисловий центр “trade is exchange” увиразнюють видові назви торгівлі, 

що визначають спосіб обміну: auction, fair, barter, cash trade, cash & carry, 

distributive trade, retail trade / sale, tally trade, truck, wholesale; їх 

словосполучення: trade in bulk, trade fair, currency auction, fur auction, goods 

auction, gold auction, real estate auction; auction by tender, buyout auction, clean 

auction, Dutch auction, English / classical auction, group auction, public auction, 

reverse auction, silent auction, international auction, local auction, Am., напр.: In 

retailing, a store will understand what you purchase, but unless the salesperson 

tracks it, retailers will no gather information about what you look at, but do not 

buy”, says Dick MacDonald (FT, March 13, 2013), Following are the results of the 
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yesterday’s auction of the four-week Treasury bills (NYT / Business, Dec. 13, 2006); 

власні назви: Annual Hannover Books Trade Fair; the Leipzig Spring Fair, напр.: 

Following our telephone call I confirm that we will meet at the Interlink stand at the 

Munich Fair on Thursday 24 May 1999 sometime during the morning (S. Sweeney, 

p. 14). Способи обміну описують наукові дефініції: auction – “a way of selling in 

which each item is sold at an open meeting to the person who makes the highest bid, 

i.e. offers the most money” [647, c. 35]; “selling of goods where people make bids, 

and the item is sold to the person who makes the highest offer” [623, c. 18]; trade 

fair – “a big exhibition where manufacturers and sellers of similar or related 

products display their goods, meet customers and each other” [647, c. 439]; barter – 

“system where goods are exchanged for other goods and not sold for money” [623, 

c. 25], “the exchange of goods and services without the use of money” [565], 

“Barter … is the direct exchange of goods for goods under a single commercial 

contract without the involvement of money, which has been conducted from time 

immemorial” [439, c. 128]; бізнес-контексти: The failure of several of the nation’s 

leading steel makers, the wholesale shift of textile manufacturing to overseas plants, 

and to decline of the American consumer electronics industry are only some of the 

casualties of this assault on the American economy [Economic Considerations, 

p. 120]. 

Смисловий центр “trade is goods” увиразнюють видові назви торгівлі, що 

визначають продукт обміну: agricultural trade, book trade; brewing trade, 

handicraft trade, money trade, seed trade, trade in arms, trade in commodities; 

фраземи, що позначають предмет торгівлі: to trade fixed assets for current assets, 

to trade on the equity; назви законодавчих актів та міжнародних угод, що 

містять назву предмета обміну: Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (1994), Arms Trade Treaty, Automobile Product Trade 

Act, Am.; наукові дефініції, у яких визначається предмет торгівлі: trade – 

“buying and selling of goods, services, currencies or securities” [647, c. 437]; описи 

предметів торгівлі у виробничих та інших компаніях: Altria Group, Inc. (MO), 

through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of cigarettes, 
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smokeless products, and wine in the United states and internationally (Altria AR 

2006), Sotheby’s is one of the the world’s two largest auctioneers of authentical finе 

and decorative art, jewelry and collectibies (Sotheby’s AR 2010), Sales of our 

nonalcoholic ready-to-drink beverages are somewhat seasonal (Coca-Cola AR 

2007). 

Смисловий центр “trade is market” увиразнюють словосполучення з 

лексемою trade, що позначають ринки збуту товару: coasting trade, colonial 

trade, domestic trade, East-West trade, external trade, foreign trade, inland trade, 

interior trade, interregional trade, land trade, overseas trade, Br.; фрагменти 

жанрових форм, які описують ринки збуту продукції: We are a global 

manufacturer and marketer of beauty and related products. Our business is 

conducted worldwide primarily in the direct selling channel. We presently have 

sales operations in 65 countries and territories, including the USA and distribute 

products in 40 more. Our reportable segments are based on geographic operations 

in six regions (Avon AR 2010). 

Смисловий центр “trade is profit” увиразнюють словосполучення з 

лексемою trade, які актуалізують сему “profit” (прибуток): profitable trade, 

unprofitable trade, trading profit, напр.: The company is fundamentally strong, and 

underlying trading profits rebounded strongly last year (FT March 13, 2013); 

словникові дефініції, які визначають торгівлю як прибуткову діяльність: “trade 

– activity of selling goods or services in order to make a profit” [623, c. 502; 605, 

c. 876].  

Смисловий центр “trade is cheat” увиразнюють лексеми, що актуалізують 

сему “cheat” (незаконність / нечесність / шахрайство): illegal trade , illicit trade, 

pseudo-trade, wash trade, insider trading, to trade on insider information, traffic, 

drugs traffic / traffic in drugs, traffic in stolen goods, напр.: Fund Manager Accused 

of Illegal Trading (NYT / Business, Dec. 13, 2006), How do we stop the traffic in 

pornographic videos? [647, c. 443]; In 2001, 14 cases of insider trading were 

brought to trial, 10 of which were successfully prosecuted (FT March 13, 2013); 

професійно марковані паремії: Trade is full of tricks, There are tricks in every 
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trade, Remember, there arе no bargains!, Flatterers and traders are related та 

сентанції відомих бізнесменів, присвячені нечесним оборудкам в торгівлі: 

“Selling concerns itself with the tricks and techniques of getting people to exchange 

their cash for your product” (T.C.Levitt).  

5.1.4. Образний компонент концепту “trade”. Крім поняттєвого 

(вербально-логічного) компонента архітектоніка концепту “trade” містить 

також унаочнені образи, що його репрезентуює похідне конкретне поняття 

“trader”, яке позначають професійні назви trader, merchant, retailer та 

wholesaler. Клас торговців (merchant class) був характерною ознакою 

докапіталістичних суспільств, натомість в сучасній економіці це поняття 

втратило свою значущість і часто підміняється поняттям “businessman”, пор.: 

Sam Walton – retailer, Sam Walton – retail magnate [671], Sam Walton – an 

American businessman. Це дає підстави вважати образний компонент концепту 

“trade” таким, що частково перемежовується з образним компонентом 

концепту “business” (див. підрозділ 4.1.4). З іншого боку, поняттям “trader” 

активно оперують у фінансовій галузі, а професійна назва trader позначає 

спеціаліста, який купує і продає акції та цінні папери (“someone who buys and 

sells financial instruments such as stocks, bonds, derivatives, etc.”) [671]. У такому 

розумінні поняття “trader” входить до обpазного компоненту концепту 

“money”, який розглядається у підрозділі 5.2.4. Образний компонент концепту 

“trade” має невербальну форму вираження, візуалізуючись у вигляді малюнків: 

trade is buyers & sellers, trade is exchange (див. Додаток Е).  

5.1.5. Фреймова модель концепту “trade”. У колективній професійній 

свідомості концепт “trade” структурується в акціональний фрейм, який 

вибудовується на основі фрейм-структури “activity”, має вершину trade, слоти: 

“subject of trade”, “object of trade”, “aim of trade”, “means of trade”, “result of 

trade”, поєднані відношеннями каузації, і розгортається у таку схему: “ХТОСЬ-

агенс (seller / buyer) діє на ЩОСЬ-пацієнс (goods) з МЕТОЮ (profit) з 

допомогою ЧОГОСЬ-інструменту (bargain / deal), отримуючи ЩОСЬ-

фактитив (result)” (Схема 5.1): 
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     IT 
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                                                                       ST                            OT 
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        AT                           RT 

 3.         5.  

 

Cхема 5.1. Акціональний фрейм концепту “trade”. 

Згідно зі схемою 5.1, акціональний фрейм концепту “trade” містить такі 

слоти. Cлот 1 – “subject of trade” (ST) репрезентує активно діюче начало, є 

формоорганізуючим елементом концепту і представлений конкретними, 

фізично існуючими індивідумами, що його позначають конверсиви seller / 

buyer, їхні синоніми trader, vendor, marketer, retailer, whosaler, salesman, sales 

agent, sales representative, dealer та професійні назви продавців і покупців 

(більш детальний перелік див. у смисловому центрі цього концепту “buyers & 

sellers”), напр.: As one of the largest UK’s retailers, we sell stylish, high-quality, 

owm brand womenswear, lingerie, menswear, kidswear, beauty and home products, 

serving customers through our 302 full-line stores and website, M&S.com. We are 

the UK’s largest clothing retailer, by value and we have marked-leading positions in 

womenswear, lingerie and menswear (M&S AR 2016). 

Слот 2 – “object of trade” (OT), на який спрямована дія суб’єкта, 

заповнюють лексема goods, її синоніми articles, items, commodities, 

merchandise, products, wares, родові та видові назви товару, напр.: Customers 

want more choice, more items that they ever did before, Walmart.com increased 

assortment by 60% in fiscal 2015, and we’ll surpass 10 mln items this year. In our 

stores, we’re focused on providing quality merchandise, desirable national brands 

and great private brand options (Walmart AR 2015); Three broad segments define 

trade profit 

/ loss 
trade 

profit 

goods trader 

bargain / 

deal 
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the footwear market: (i) dress; (ii) casual / athletic / outdoor; and purpose 

(including military, police and other “duty” footwear, industrial workboots and 

special footwear) (Breeze Technology BP 2008). 

Слот 3 – “aim of trade” (AT) – ідеальний образ бажаного, на який 

спрямована енергія суб’єкта, втілений в абстрактному економічному понятті 

“profit”, що матеріалізується у його грошовий еквівалент money і є джерелом 

особистого збагачення, заповнюють словосполучення trade / commercial profit, 

синоніми trading income, proceeds, return, yield, уживані стосовно 

торговельних операцій, напр.: I’m pleased that we’re running better stores in our 

international markets. Operations in Canada, Mexico and China continue to 

improve, leading to stronger sales and profitability (Walmart AR 2015).  

Слот 4 – “instrument of trade” (IT), які визначають механізми ведення 

торговельних операцій, заповнюють терміноодиниці commercial trade / sales / 

treaty, e-commerce, supply chain, deal, dealings, bargain, commercial transaction, 

sales contract, trade agreement та їхні словосполучення, напр.: Our 22% growth 

in global e-commerce sales surpassed the overall market and was supported by 

enhancement to our technology, assortment and supply chain (Walmart AR 2015).  

Слот 5 – “result of trade” (RT) полягає в реалізації торговельних 

операцій, що його заповнюють лексеми-антиподи trade / commercial profit та 

trade loss, синонімічні назви trading income, proceeds, return, yield та 

словосполучення current sales proceeds, sales proceeds, net return per yield unit, 

profit return, effective yield, marginal yield, net yield, peak yield, dead loss, to sell 

at a loss, to yield a loss, напр.: I’m encouraged that Walmart’s fiscal 2015 revenue 

grew by more than $9 bn to nearly $486 bn and earnings per share were $499, a 

nearly 3% increase from the prior year (Walmart AR 2015); In addition, we faced 

lost sales and remediation costs resulting from our consumer over-the-counter 

product recalls, as well as generic competition in our pharmaceuticals business 

(J&J AR 2010, p.1). 

Як засвідчує схема 5.1, вербальне наповнення слотів “aim of trade” та 

“result of trade” частково перемежовується з вербальним наповненням 
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відповідних слотів концептів “business” та “enterprise”, які розглядаються у 

підрозділах 4.1.5 та 4.2. 

5.1.6. Субординатні концепти “goods”, “market”, “marketing” у 

структурі концепту “trade”. Базовий концепт “trade” є генератором концептів 

нижчого рівня концептуалізації реалій бізнесу “goods”, “market”, “marketing”, 

які входять до концептуальної мережі сучасного англомовного бізнес-

дискурсу. 

Субординатний концепт “goods” розглядаємо як такий, що входить до 

поняттєвої парадигми базового концепту “trade” як необхідна складова 

процесу обміну, що підтверджують дефініції: trade – “buying / selling of goods / 

services” [566, c. 210]; “buying and selling of goods, services, currencies or 

securities” [588, c. 437], визначає один з його смислових центрів “trade is goods” 

та слот акціонального фрейму “object of trade”. Аналіз здійснюємо за 

процедурами, розробленими у підрозділі 2.2.  

Особлива роль товару в практиці економічних відносин та його 

значущість для комерційної діяльності надає йому ознак самостійного 

концепту. Якщо у ХVIII ст. формуються основи наукової дисципліни, що 

вивчає характеристики товару – товарознавства, то завдяки розвитку сучасних 

маркетингових технологій товар перетворюється на суспільну цінність, що 

зокрема засвідчує номінація concept of goods (концепт товару). У 

професійному мовленні існують також концепти окремих товарів, як напр., 

concept of car / concept car / conceptcar (концепт кари), що асоціюються в 

свідомості споживача з певним зразком (прототипом) продукту. Такими 

концептами є колективна модель Buick Y-Job, ідея якого належить 

легендарному дизайнеру Харлі Ерлу з компанії Дженерал Моторз (1930 р.) та 

автомобіль Volvo YCC, розроблений групою жінок-дизайнерів: A concept car 

fulfills many important roles in the automobile industry. Concepts can be used by 

manufacturers to gauge public opinion of a new model or even on entire design 

philosophy. Or they can be used as experimental design project (Concept Cars).  
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Субконцепт “goods” вербалізує низка синонімічних лексем: article [of 

commerce] (предмет [торгівлі], товар, виріб), actuals / physicals (наявні товари), 

branded thing for sale (товар), сommodity (предмет споживання, товар, часто 

сировинний, ек. продукт), deliverables (зразки товару, що пропонуються 

клієнтам після їх презентації), hucksteries (дрібні товари), item (товар – окрема 

назва в асортименті, виріб), lines (товари), market segment / segment (сегмент 

ринку, товар), merchandise (товари), produce (с/г продукти), product (продукт, 

виріб, фабрикат), staple (основний продукт, основний товар [країни]), vendible 

(предмет, придатний для продажу), wares (товари, продукти виробництва) та 

ін.  

Як засвідчує аналіз фахових словникових статей та контекстів жанрових 

форм, найуживанішими назвами концепту є: сommodity, merchandise, wares. 

Для з’ясування їхнього поняттєвого обсягу звертаємось до словникових 

дефініцій: сommodity – “thing sold in very large quantities, esp. raw material or 

food” [625, c. 54], merchandise – “goods for sale” [623, c. 182; 647, c. 254], 

ware(s) – “article of commerce” [665]. Згідно з визначеннями, лексема 

сommodity має диференційну ознаку “large quantities” і, отже, покриває вужчий 

обсяг поняття, ніж лексема goods; merchandise та wares, хоча й тотожні з 

лексемою goods у поняттєвому плані, поступаються їй обмеженим уживанням 

/ рекурентністю в бізнес-дискурсі. Отже, вербалізатором концепту “goods” 

вважаємо одноіменну лексему.  

Субстантив good – “добро, благo, користь” (від O.E. góð – “property”) з 

ХІІІ ст. уживається на позначення “property, possessions” (власність), з ХІV ст. 

набуває значення “merchandise, wares” (товар) [661, c. 406], що дає підстави 

вважати первинне значення “good” етимоном цього концепту. Серед 

спеціальних значень лексеми goods віднаходимо: “possessions and property”, 

“article of commerce”, “the real thing” [665], “(manufactured) items” [623, c. 124; 

647, c. 185], “cargo” [575, c. 236]. Фразеологічно зв’язаних чи контекстуальних 

значень цієї лексеми досліджуваний контекст не виявив.  
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Незважаючи на відсутність дериватів, що характерно для 

субстантивованого прикметника, лексема goods виявляє значні дистрибутивні 

можливості у формі атрибутивних словосполучень: black goods, dry goods, 

consumer goods, damaged / spoilt goods, inferior goods, quality goods, back-to-

school goods, fast-moving goods, low-price goods та ін., зокрема 

прийменникових: goods of foreign origin, goods of foreign manufacture та ін.; 

сталих словосполучень: goods and chattels, goods much in demand, goods on 

hand, to send goods on approval та ін.; бізнес-кліше: goods were allotted to the 

highest bidder та ін. Текстотвірний потенціал лексема goods реалізує в 

жанрових формах Cargo Insurance for Goods at Sea та Goods Receipt.  

Підтвердження статусу лексеми goods як номінатора концепту 

знаходимо в науковому осмисленні цього поняття в економічних теоріях: 

theory of public goods (теорія суспільного блага), Giffen good (товар / парадокс 

Гіффена), Veblen good (ефект Веблена); наукових працях з економіки та 

бізнесу: The Economic Analysis of Public Goods by C. V. Brown, 

J. P. Jackson (1986), Full Access. The Private Production of Public Goods by 

H. Demsetz (1970), A Note on the Valuation of Collective Goods by 

P. E. Graves (2009), Private Goods, Public Goods and Externalities by R. Powell 

(2008); економічній термінології: capital goods, club goods, complementary 

goods, consumer goods, elastic goods, economic goods, free goods, industrial 

goods, (in)tangible goods, public goods, private goods, spot goods та ін. 

Подальша концептуалізація поняття “goods” у професійному мовленні 

відбувається в образних епітетах: back-to-school goods, day-to-day goods, fast-

moving goods, long-lived goods, second-hand goods, goods on hand; перифразах: 

Manchester goods (бавовняні товари) та плеоназмах goods and chattels. 

Для з’ясування поняттєвого обсягу субконцепту “goods” застосовуємо 

метод словникових дефініцій за фаховими словниками: goods – “items which 

can be moved and are for sale” [623, c. 127], “manufactured items, prepared items 

or raw materials that are for sale” [647, c. 185], “com., inherently useful and 

relatively scarce tangible item (article, commodity, material, merchandise, supply, 
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wares)”, “econ., a commodity or a physical, tangible item that satisfies some human 

want or need, or something that people find useful or desirable and make an effort to 

acquire it” [612]. В економічній теорії існує поняття “economic good” 

(економічний товар), тобто “такий, що потрібний, достатньо дефіцитний, щоб 

мати ціну і продаватися на ринку” [578, c. 125, 278]. Згідно з визначеннями, 

зміст поняття “goods” складають чотири ознаки: “tangible item” (матеріальна 

річ), “useful” (корисний, потрібний), “can be moved” (рухомий), “for sale” (на 

продаж). 

Поняття “goods”, що організовує цей концепт, диференціюється у видові 

поняття “tangible goods” (матеріальні товари) та “intangible goods” 

(нематеріальні товари). Поняття “tangible goods” конкретизується у поняттях 

“сonsumer / consumption goods” (cпоживчі товари) та “capital goods” 

(інвестиційні, капітальні товари або товари виробничого призначення); 

“сonsumer goods” – відповідно в “essential commodities” (товари широкого 

вжитку), “convenience goods / merchandise” (товари щоденного попиту) та 

“fast-moving consumer goods” (споживчі товари постійного попиту), напр.: 

ISTJ's as managers provide clear definition of roles and established ways of doing 

things for their employees. They often prefer businesses that produce tangible goods 

or services. ESFJ's usually prefer sales of intangible goods, such as concepts, ideas 

or complex systems [FT, Sept. 21, 2007] 

До поняття “intangible goods” відносять послуги (services) та 

інтелектуальну власність, зокрема патенти (patents), авторське право 

(copyright), ліцензії (licences), франшизи (franchise), “ноу-хау” (know-how), 

репутацію фірми (goodwill) та ін. У професійному розумінні поняття “goods” 

та “service” інтегруються в єдине поняття. Як зауважують Ю. В. Ніколенко та 

ін., товар є суспільним продуктом або послугою, який задовольняє людські 

потреби, що визначає його споживчу вартість, “його товарне тіло” [260 , кн. 1, 

c. 102]. Товари мають подвійну природу, тому що містять внутрішню 

структуру і зовнішні ознаки, які асоціюються з типом послуги, що 

пропонується клієнту як частина цього товару. Іншими словами, фрейм 
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“послуга” є невідчутною, але такою, що усвідомлюється в межах матеріальної 

оболонки, тобто товару [Прищипенко  c. 6], напр.: Businesses earn money by 

selling a product or a service. Some organisations are seen as manufacturing 

sector, whilst others are referred to as the service sector. A service is a special type 

of product [445, c. 4]. У розвиненій економіці усі товари прирівнюються до 

грошей, які є мірилом їхньої вартості, а гроші, у свою чергу, є особливою 

формою товару.  

Отже, у поняттєве поле субконцепту “goods” входять ознаки, що 

передають характеристики й атрибутику товару: “price” (ціна), “cost” / “value” 

(вартість), “commodity circulation / trade (goods) turnover” (товарообіг), 

“exchange of commodities” (товарообмін), “product concept” (концепт товару), 

“brand / brand name” (фабричне клеймо, торгова марка), “trademark” (торговий 

знак, фабрична марка), “logotype” (логотип), “prototype” (прототип), “patent” 

(патент). 

Реалізація репрезентантів концепту в жанрових формах annual report, 

business plan, business letter, інтернет-публікаціях, бізнес-періодиці, фахових 

лексикографічних джерелах формує такі смислові центри концепту “goods”, 

зорганізовані на базі його поняттєвого ядра: “goods is value” (товар – це 

цінність), “goods is brand” (товар – це бренд), “goods is cheat” (товар – це 

обман).  

Смисловий центр “goods is value” увиразнюють атрибутивні 

словосполучення з лексемою goods, які актуалізують сему “value” (цінність): 

fast-moving / marketable goods, scarce goods, slow-moving goods, sought goods, 

unmarketable goods, goods much in demand; фразема goods and chattels; бізнес-

кліше: goods were allotted to the highest bidder; професійно марковані паремії, 

які наголошують на якісних характеристиках товару: Ill gotten goods seldom 

prosper, Ill gotten goods never thrive, There is nothing to be gained by buying 

inferior goods, Take a friend for what he does, a wife for what she has, and goods 

for what they are worth; наукові дефініції, які визначають товар через такі 

ознаки, як цінність та корисність: “goods – something that people find useful or 
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desirable and make an effort to acquire it” [612]; бізнес-контексти, які 

наголошують на цінності товару для споживача: Users require comfort, 

performance, style and value from their footware (Breeze Technology BP 2008). 

Смисловий центр “goods is brand” увиразнюють атрибутивні 

словосполучення з лексемою goods, які акцентують сему “brand” (торгова 

марка): branded goods / merchandise, generic / generic product, misbranded 

product, off-brand goods, private label goods; private brand product; торгові / 

фірмені назви товарів: Coca-Cola, Macintosh, Oriflame та ін., зокрема у формі 

скорочень: Shell (від Shell Transport and Trading Co.), Xerox (від xerography); 

абревіатур: Nabisco (від National Biscuit Company); слів, утворених способом 

телескопії: Lego (Dan. Leg + godt – “play well”), Nescafé (Nestlé + саfé), Unilever 

(Unie + Lever); вигаданих комбінацій літер: Kodak (розробник фотоапарату 

Джорж Істман вигадав назву, що починається і закінчується на літеру K), 

Typhoo (назва належить торговцю бакалійними товарами з Бірмінгему Джону 

Самнеру, який надав їй екзотичного звучання); фрагменти жанрових форм, 

присвячені маркування товару: The Oriflame Brand – it’s all about fulfilling 

dreams. A GLOBAL BRAND WITH EXTENSIVE POTENTIAL. An important part of 

Oriflame branding initiatives is global brand tracking that is, regularly assessing 

awareness, perception and attractiveness of the brand in different markets. The 

results indicate that Oriflame has a strong brand with an established position in 

many of its markets and in some countries it is the number one cosmetics brand. In 

other markets where Oriflame started operations more recently, the brand is in 

build-up phase with extensive potential for more brand adopters. The strategy is to 

build a global brand locally (Oriflame AR 2012). 

Смисловий центр “goods is cheat” увиразнюють професійно марковані 

паремії, які наголошують на шахрайстві під час продажу товару: Cheat me in 

the price, but not in the goods, If there was not bad taste, goods would not be sold; 

листи-рекламації щодо поставок неякісних товарів: I am writing to you to 

complaint about the shipment of sweaters we received yesterday against the above 

order. The boxes in which the sweaters were packed were damaged, and looked as if 
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they had been broken open in transit. From your invoice #18871 we estimate that 

thirty garments have been stolen to the value of ₤150.00. And because of the 

rummaging in the boxes, quite a few other garments were crushed or stained and 

cannot be sold as new articles in our shops. As the sale was on a c.i.f. basis and the 

forwarding company your agents, we suggest you contact them with regard to 

compensation (F. Lynch & Co., р.98). 

Образний компонент субконцепту “goods”, який зазвичай представляють 

образи-гештальти, “Я-схеми”, образи-стереотипи, не знаходить відображення 

в досліджуваному матеріалі, що очевидно свідчить про несформованість цих 

структур в колективній професійній свідомості носіїв англійської мови. 

Натомість субконцепт “goods” структурується у предметний фрейм з 

вершиною goods, який містить слоти: “price”, “quality”, “physical 

characteristics”, “status”, “segment ”, “origin”, “competitiveness” та субслоти: 

“material”, “colour”, “durability”, поєднані відношеннями характеризації, і 

розгортається у квалітативну схему: ЩОСЬ (goods) є ТАКИЙ (ціна, якість, 

фізичні характеристики, статус, призначення, походження, 

конкурентнооздатність) (Схема 5.2): 
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Cхема 5.2. Предметний фрейм субконцепту “goods”. 

 

Згідно зі схемою 5.2, предметний фрейм субконцепту “goods” містить 

такі слоти. Слот 1 – “price” заповнюють номінації зі словом goods та його 

синонімами, що визначають ціну об’єкта: cheap goods, expensive goods / 

price quality physical 

charac-tics 

 

status segment 

orientation 
origin 

colour durability 

goods 

material 

competi- 

tiveness 



307 

 

product, low-price goods, low-price special goods, marked-down merchandise, 

overpriced goods, price-fixed goods / merchandise, price-maintained goods / 

product, напр.: професійно марковані паремії: The best goods are the cheapest 

(prov.); Industry problems were blamed on a number of factors: the increasing 

number of working women, the improvement in the economy, which encourage 

women to shop for more expensive beauty products, etc. Industry research had 

identified Avon, a direct competitor, as having products which were used by older 

people who wanted a less expensive product (Mary Kay Cosmetics, Inc.).  

Слот 2 – “quality” заповнюють номінації зі словом goods та його 

синонімами, що наголошують на якісних характеристиках об’єкта: damaged / 

spoiled goods, faulty goods, inferior goods, normal goods, quality goods, second-

hand goods, shoddy product, substitute goods / product, merchandise off condition, 

top-quality merchandise, product quality, product warranty; напр.: Quality. Doug 

Betts said that Chrysler was not effectively organized, and the new launches had 

below average quality. New quality initiatives include improving quality of service 

parts (redesigning them to fix original issues). New vehicle quality has been 

addressed with more rigorous testing starting with the 2009 Ram and through 

investigation of the determinaters of perceived quality. Quality design simulations 

are being done before physical models before the prototype is built (The Chrysler 

Five Year Plan 2009).  

Слот 3 – “physical characteristics” формує три субслоти: “material”, 

“colour”, “durability”. Субслот 3.1 – “material” заповнюють номінації зі словом 

goods, що визначають субстанцію об’єкта: dry goods, Manchester goods, knit 

goods, metal goods, soft goods, wet goods. Субслот 3.2 – “colour” заповнюють 

номінації зі словом goods, що позначають кольорову атрибутику об’єкта: black 

goods, brown goods, green goods, orange goods, red goods, white goods, yellow 

goods; напр.: Pink was selected as the corporate color because Mary Kay thought 

that attractive pink packages would be left out on display in the white bathrooms in 

vogue in 1963 (Mary Kay Cosmetics, Inc.). Субслот 3.3 – “durability” (термін 

придатності) заповнюють номінації зі словом goods, що позначають термін 
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придатності об’єкта: durable goods / durables, non-durable goods / non-durables / 

disposables, perishable goods / perishables, semi-durable goods. 

Слот 4 – “status” заповнюють номінації зі словом goods, що вказують на 

соціальний статус або рівень достатку, з якими асоціюється об’єкт: luxury 

goods, specialty / status goods.  

Слот 5 – “segment” (цільовий покупець) заповнюють номінації зі словом 

goods, що вказують на цільове призначення об’єкта: back-to-school goods, 

civilian goods, emergency goods, essential goods, household goods, consumer 

goods, defence / military / strategic goods, industrial goods, large-scale goods. 

Слот 6 – “origin” заповнюють номінації зі словом goods, що вказують на 

походження об’єкта: export goods, goods of foreign manufacture, goods of foreign 

origin, home-made goods, import goods, smuggled goods.  

Слот 7 – “competitiveness” заповнюють номінації зі словом goods, що 

наголошують на конкурентній спроможності об’єкта: fast-moving consumer 

goods, goods much in demand, (non)competitive goods, slow-moving / 

unmarketable goods, marketable goods, sought goods. 

Отже, субординатний концепт “goods” (етимон “good”) входить до 

поняттєвої парадигми базового концепту “trade”, вирізняється у його 

смисловому центрі “trade is goods” та слоті акціонального фрейму “object of 

trade”. Зміст поняття “goods” складають чотири ознаки: “tangible item”, 

“useful”, “can be moved”, “for sale”. У поняттєве поле поняття “goods” входять 

також ознаки, що передають характеристики та атрибутику товару: “price”, 

“cost / value”, “commodity circulation / trade (goods) turnover”, “exchange of 

commodities”, “product concept”, “brand / brand name”, “trademark”, “logotype”, 

“prototype”. Семантичний простір концепту організовують смислові центри: 

“goods is value”, “goods is fortune”, “goods is brand”, “goods is cheat”. 

Досліджуваний матеріал не виявив образної складової концепту очевидно 

через несформованість його в колективній професійній свідомості носіїв 

англійської мови. Фреймовий компонент концепту структурується у 
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предметний фрейм з вершиною goods, який розгортається у квалітативну 

схему з відношеннями характеризації.   

Субординатний концепт “market” розглядаємо як такий, що входить 

до поняттєвої парадигми базового концепту “trade”, організовує один з його 

смислових центрів (“trade is market”) й увиразнюється в однотипних 

смислових центрах: “trade / market is buyers and sellers”, “trade / market is 

goods” та “trade / market is cheat”. Поняття “market” та “trade” є 

еквіполентними поняттями, тобто такими, що мають у своєму поняттєвому 

обсязі спільні та диференційні ознаки, які виявляють фахові дефініції: trade – 

“buying / selling of goods / services” [625, с. 210], “buying and selling of goods, 

services, currencies or securities” [647, с. 437], “business of buying and selling 

goods for money, or of exchanging goods for goods” [605, с. 509], market – “place 

where people meet to buy and sell goods” [643, с. 394], “a place where buyers and 

sellers meet to make an exchange of goods or services” [621, c. 150], “public place 

where products or services are bought and sold, directly or through intermediaries” 

[624, с. 348], “the arena in which buyers and sellers meet to exchange items of 

value” [623, с. 311]. Спільними ознаками для понять “market” та “trade” є 

“buying and selling”, “exchange” та “goods”, диференційними – “money” (для 

поняття “trade”) та “place” (для поняття “market”). Отже, поняттєва складова 

концепту “market” часткового перемежовується з поняттєвою складовою 

концепту “trade”, що засвідчують семантико-поняттєві зв’язки між 

концептами.  

Найближчими синонімами лексеми market у розумінні “place” (місце 

торгу) є mart, bazaar, emporium, outlet. Лексема mart в британському варіанті 

сучасної англійської мови вживається на позначення “market-place, centre of 

commerce, auction room” [661, c. 556], “shop”, “market, esp. one where animals 

are sold” [636, c. 294], в американському варіанті – “not big stores selling a 

variety of food and goods of everyday use” (O. Tarnopolsky et. al., p. 92); bazaar – 

“area of small shops and stalls, esp. in the Middle East”; emporium – “place where 

various goods are bought and sold, large retail store” [665]; outlet – “shop that sells 
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goods for a particular company” [647, c. 290]. Означені синонімічні назви є 

більш спеціалізованими (як лексеми emporium та outlet), мають 

етноспецифічне забарвлення (як лексема bazaar) або переважно вживаються з 

власними назвами (як лексема mart, напр.: Wal-mart) на відміну від лексеми 

market, яка щонайповніше відображає зміст цього поняття і, отже, є 

номінатором даного концепту.  

Online Etymology Dictionary датує появу лексеми market ХІІ ст. від лат. 

merx “ware, merchandise” через посередництво давньофранцузької у формі 

marchiet (marché – “trading, buying and selling, trade, market”) [642]. У сучасній 

англійський мові це значення передає іменник goods, який вважаємо етимоном 

концепту “market”. Серед спеціальних значень лексеми market віднаходимо: 

“gathering of people for buying and selling”, “place where they meet”, “trade in 

specified item”, “section in population”, “buyers and sellers”, “demand for a 

product”, “state of trade” [647, c. 254].  

Лексема market виявляє свій дериваційний потенціал в утворенні 

іменників: marketability, marketer, marketeer, marketing, marketology; дієсліва to 

market, прикметника: marketable, прислівника: marketwide; композитів: 

aftermarket, hypermarket, supermarket, upmarket, marketplace, maketprice, 

market-to-book, market-to-market; дистрибутивний потенціал – у 

словосполученнях: атрибутивних – apparel market, bond market, capital market, 

cattle market, commodity market, consumer market, one-buyer market, corn market, 

credit market, debt market, equity market, factor market, financial market, fish 

market, fast food market, gold market, health-care market, insurance market, 

investment market, job market, livestock market, merchandise market, military 

market, money market, real estate market, high-tech market, screen market, 

securities market, soft-drink market, stock market, upscale market, video market, 

youth market та ін.; об’єктних – to affect the market, to congest the market, to enter 

the market, to manipulate / rig the market, to oust from the market, to rule the 

market, to split markets, to suit the market, фраземах: to bang the market / to beat 

the market / to make the market (бірж. “збити ринок”, постійно котувати ціни), 
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to be in the market for smth (мати намір купити щось), to meet with a ready 

market (знаходити швидкий попит), to miss the market (не виконати доручення 

клієнта на оптимальних умовах), to play the market (спекулювати на біржі); 

бізнес-кліше: at the market (“за найкращою ціною”), capital markets are 

hopelessly marred (“ринки капіталу повністю дезорганізовані”), the market is 

barely steady (“ціни на ринку без змін”), the market is neglected (“попит 

відсутній”); професійно маркованих пареміях: He that cannot abide a bad 

market deserves not a good one, Nothing is lost in a good market; бізнес-аксіомах: 

Buy good quality and sell at the maketprice, Don’t bring / keep all your eggs to one 

market. 

Текстотвірний потенціал лексема market виявляє в тематичній 

організації жанрових форм: market analysis, market letter, market overview, 

market research, market survey, рубриках ділових документів: Economic and 

Market Factors, Market Segments and Target Markets, Target Market, The Market 

of Beauty Products, Total Market. 

Теоретичне осмислення поняття “market” здійснюється в наукових 

теоріях: Contestable Market Theory, Efficient Market Hypothesis, Efficient Market 

Theory, теоретичних працях: E. F. Fama Efficient Capital Markets (1991), 

I. M. Kirzner Market Theory and the Price System (1963), W. T. Dicken, K. Lang A 

Test of Dual Labor Market Theory (1985), G. D. Hansen The Labor Market in Real 

Business Cycle Theory (1992), C. S. Meyer, S. Mukerjee Investigating Dual Labor 

Market Theory for Women (2007) та ін.; діяльності наукових товариств: Market 

Research Society (UK); економічній термінології: common market, free market, 

global / world market, market factors, market segment, market-by-price, market on 

close (MOC), target market та ін. 

Подальша концептуалізація поняття “market” відбувається в образній 

термінолексиці: graveyard market, swamps market, booming market, shrinking 

market, sheltered market; метонімії market eye; персоніфікаціях: market gets / 

market wants; лексичних: bear market, bull market, sick market, strong market, 

weak market, depressed market, falling market, market basket, market follower, 
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market forces, market growth, market leader, market loser, market nicher, market 

players, market winner, market segment, market sweep; когнітивних: to beat the 

market, to be lured into the market, to capture the market, to flood the market, to get 

a foothold on the market та синтаксичних бізнес-метафорах: The marketplace is 

expected to grow aggressively over the next decade (IHT, Aug. 29, 2007). 

Поняття “market” розкривають його дефініції: market – “place where 

people meet to buy and sell goods” [643, c. 394], “a place where buyers and sellers 

meet to make an exchange of goods or services” [621, c. 150], “public place where 

products or services are bought and sold, directly or through intermediaries” [624, 

c. 348], “the arena in which buyers and sellers meet to exchange items of value” 

[623, c. 311], які виявляють чотири характерні ознаки: “buying and selling” 

(купівля-продаж), “exchange” (обмін), “goods” (товар) та “place” (місце). 

Реалізація репрезентантів концепту в жанрових формах annual report, 

business plan, публікаціях на інтернет-сайтах компаній, бізнес-періодиці, 

фахових лексикографічних джерелах [605; 623; 647; 665] формує такі смислові 

центри концепту “market”, зорганізовані на базі його поняттєвого ядра: “market 

is buyers and sellers” (ринок – це покупці та продавці), “market is goods” (ринок 

– це товар), “market is money” (ринок – це гроші), “market is place” (ринок – це 

місце), “market is competition” (ринок – це конкуренція), “market is cheat” 

(ринок – це шахрайство). 

Смисловий центр “market is buyers and sellers” увиразнюють 

словосполучення з лексемою market, які містять сему “суб’єкт ринку”: buyer’s 

market, seller’s market, target market, younger market, youth market, market 

players, market segment; фрагменти жанрових форм, у яких лексема market 

набуває значення “buyers”: The market for athletic/casual footwear is colossal. 

Breeze research demonstrates that this market demands comfort, performance, style 

footwear. Breeze technology represents a major step forward in satisfying these 

market requirements. Additional benefits provided to the market by Breeze 

technology are the possibility of more waterproof and better insulated uppers. The 

market’s current expectations have not yet been awakened to these benefits because 
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it is impossible to deliver these under the current footwear paradigm. The market 

wants: comfort: cushioning, dry feet; ventilation; performance: injury avoidance, 

energy return, optimal foot support; style/fashion: design, colors, gimmicks, 

celebrity endorsements; value: price, benefits. The market gets: air or gel bags, 

water penetration, passive ventelation, structural design, deteriorating foot support 

as the shoe ages, increasing price, minimal increase in benefits (Breeze Technology 

BP 2008). 

Смисловий центр “market is goods” увиразнюють словосполучення з 

лексемою market, які містить сему “goods” (предмет обміну): apparel market, 

beauty market, bond market, capital market, cattle market, commodity market, corn 

market, cosmetics and toiletry market, credit market, debt market, equity market, 

factor market, financial market, fish market, fast food market, footwear market, gold 

market, health-care market, insurance market, investment market, job market, 

livestock market, merchandise market, military market, money market, money 

mortgage, real estate market, high-tech market, screen market, securities market, 

shoe and boot market, soft-drink market, stock market, video market та ін.; 

професійно марковані паремії: Good ware make a quick market, He loses his 

market who has nothing to sell та афоризми бізнес-гуру, які наголошують на 

важливості товару для розвитку ринку: A new product creates a new market 

(A. Sloan). 

Смисловий центр “market is money” увиразнюють словосполучення з 

лексемою market, які містить сему “money” (гроші): fix-price market, flex-price 

market, price-elastic market, market cost, market price, market value, напр.: They 

have traditionally produced fashion-oriented products and are repositioning 

themselves at the lower priced end of the market (below $65) (Breeze Technology 

BP 2008); бізнес-аксіоми: Buy in the cheapest market, and sell in the dearest; 

наукові дефініції: “a physical market is a place in which traders haggle for the best 

price” [623, c. 311]; професійно марковані паремії , які наголошують на 

товарно-грошових відношеннях на ринку: A sillerless man gangs fast through the 
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market, No means, no market, The palace leads to fame, the market to fortune and 

the loneliness to wisdom.  

Смисловий центр “market is place” увиразнюють словосполучення з 

лексемою market, які містить сему “place” (місце обміну): market-place, market 

square; covered market, frontier market, open-air market, street market, market 

coverage, market entry, market location, market penetration, end of the market, in 

the market, from the market, out of the market; to abandon the market, to branch out 

into the new market, to drive smb out of the market, to enter the market, to get out of 

the market, to go to the market, to oust from the market, to penetrate the market, to 

split markets, to stay in the market; видові назви ринку: bazaar, назви місць 

торгу: emporium, C-1, Am. (крамниця роздрібної торгівлі), mall / shopping mall, 

Am., mart, Am., shop / store / shopping store, hypermarket, Br., supermarket, 

trading centre / house, trading station, warehouse, stall, booth, stand, kiosk, outlet 

(syn. point of sale), їхні різновиди: boutique, Fr., attractor (“магніт” – великий 

магазин, що приваблює покупців до торговельного центру), cybermall / 

cyberstore, e-mall, virtual / web shopping mall; номенклатурні назви ринків: 

CIBC World Markets, Paribas Capital Markets, Nasdaq Stock Market, 

торговельних центрів, (мереж) магазинів: Asda, K-Mart, Metro, Morrisons, 

Sainsbury’s, Tesco, Walmart та ін.; наукові дефініції, які визначають ринок через 

значення “place / area”: “market – place (often in the open air) where farm produce 

is sold” [623, c. 177], “a place where buyers and sellers come together to trade in 

goods, the building, open space or town where they meet to trade” [605, c. 335], 

“the area within which buyers and sellers interact to effect economic exchanges” 

[559, c. 71], “whole geographical area in which sellers compete with each other for 

customers” [658, Vol. 23, c. 509]; назви рубрик бізнес-документів: Market – well-

positioned for future growth (Oriflame AR 2012); професійно марковані паремії, 

які акцентують місце обміну: If there are many buyers in the market, the merchant 

doesn’t wash his turnips, There come just as many calf-skins as cow-skins to market, 

The company of the wicked is like living in a fish market, one becomes used to the 

foul odor; описи ринку як простору, в якому взаємодіють покупці та продавці 
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для досягнення економічно вигідного обміну: We’re always looking at ways to 

improve the visibility of sectors on our markets but we’re probably some way off on 

this one; The former IT manager accepts that coming to the public markets has been 

“an enormous change for our business in a fairly short space of time” (DT, Nov. 19, 

2007).  

Смисловий центр “market is competition” увиразнюють словосполучення 

з лексемою market, які містить сему “competition” (конкуренція): contestable 

market, competitive market, market challenger, market follower, market leader, 

market loser, market maker, market winner; to corner the market, to dominate the 

market, to lose the market, to monopolise the market, to rule the market, напр.:  

Asia’s beauty market is dominated by P&G, Unilever and L’Oreal in addition to 

Japanese manufacturers (Oriflame AR 2012), In order to respond to increasingly 

competitive market pricing dynamics, suppliers are establishing comprehensive 

plans to remove waste from the enterprise value stream (Delphi 10-K AR 2003). 

Смисловий центр “market is cheat” увиразнюють професійно марковані 

паремії з лексемою market, які наголошують на шахрайських оборудках на 

ринку: Gentility, sent to market, will not buy a peck of meal, If fools went not to the 

market, bad wares would not be sold, When fools go to the market the huckster gets 

money, When fools go to the market, pedlars make money; критичні зауваження 

бізнес-експертів щодо корупційної складової ринку: “The U.S. financial markets 

had always been either corrupt or about to be corrupted” (M. Lewis).  

Образний компонент субконцепту “market”, який зазвичай 

увиразнюється в образах-картинках / гештальтах, “Я-схемах”, образах-

стереотипах, образах-прототипах та антропосимволах, не знаходить 

відображення в досліджуваному матеріалі, що очевидно свідчить про 

несформованість цих структур у професійній колективній свідомості носіїв 

англійської мови. Натомість концепт “market” має невербальну форму 

вираження, візуалізуючись в малюнку market is competition (див. Додаток Е).  

У колективній професійній свідомості субконцепт “market” 

структурується у предметний фрейм з вершиною market, слотами: “state of 
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market”, “physical characteristics”, “spacial characteristics”, субслотами: “size of 

market” та “market structure”, поєднаними відношеннями характеризації, і 

розгортається у квалітативну схему: ЩОСЬ (market) є ТАКИЙ (стан, фізичні 

характеристики – розмір, структура, просторові характеристики) (Схема 5.3). 

 
 

Схема 5.3. Предметний фрейм субконцепту “market”. 

 

Згідно зі схемою 5.3, предметний фрейм субконцепту “market” містить 

такі слоти. Слот 1 – “state of market” заповнюють номінації, що позначають 

кон’юнктуру ринку: active market, bear market, bull market, booming market, 

buoyant / gaining market / rising market, dull / inactive / sluggish market, elastic 

market, falling / losing market, glamor market, gluttered market, heavy market, 

locked market, sagging / sick / sleeping / soft market, saturated market, sensitive / 

unsteady market, shrinking market, tight market, top-heavy market, uncertain / 

uneven / unsteady market; the market is depressed, the market is firm, the market is 

improving, the market is neglected, the market is off, the market is saturated, the 

market is steady, the market is unsettled, the market recovered, напр.: If the market 

is saturated, so many similar products are already available within the market that 

any new product is unlikely to sell well [617, c. 100]; We are achieving strong 

results in the world’s growth markets working closely with businesses, institutions 

and societies (IBM AR 2012). 

Слот 2 – “physical characteristics” формує два субслоти: “size of market” 

(розмір ринку) та “market structure”. Субслот 2.1. “size of market” заповнюють 

номінації, що позначають розмір ринку: broad market, long market, narrow 
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market, thin market; субслот 2.2. “market structure” заповнюють номінації, що 

позначають структурну організацію та елементи ринку: market niche, market 

profile, market sector, market segment, market segmentation, market share, market 

structure, to segment the market, to split the market, напр.: Estee Lauder was a 

product line that was a more upscale and appealed to an older market segment. 

Both the mass market and upscale market segments of the skin care marketplace 

were perceived to be changing rapidly (Mary Kay Cosmetics). 

Слот 3 – “spacial characteristics” заповнюють номінації, що позначають 

територіальне розташування ринку: distant market, frontier market, global 

market, inland market, roadside market, world market, world embracing market, 

market expands, напр.: Today, Oriflame is active in more than 60 countries, of 

which the majority is defined as emerging frontier markets; For the next five-year 

period the global market for cosmetics is forecasted to grow by an annual average 

of 30 per cent at constant prices (Oriflame AR 2012). 

Отже, субординатний концепт “market” (етимон goods”) входить до 

поняттєвої парадигми базового концепту “trade”, визначає один з його 

смислових центрів “trade is market” і формує з ним три однотипні смислові 

центри: “trade / market is buyers and sellers”, “trade / market is goods” та “trade / 

market is cheat”. Поняття “мarket” та “trade” є еквіполентними поняттями, 

спільними ознаками яких є “buying & selling”, “exchange” та “goods”, 

диференційними ознаками – “money” (для поняття “trade”) та “place” (для 

поняття “market”), що свідчить про їхню семантико-поняттєву близькість. 

Вербалізатором концепту є іменник market, семантичну парадигму якого 

складають сім спеціальних значень: “gathering of people for buying and selling”, 

“place where they meet”, “trade in specified item”, “section in population”, “buyers 

and sellers”, “demand for a product”, “state of trade”. Ім’я концепту виявляє 

значний дериваційний потенціал у похідних словах, що належать до різних 

частин мови, та композитах; дистрибутивний потенціал – в атрибутивних 

словосполученнях, бізнес-кліше, професійно маркованих пареміях та бізнес-

аксіомах; текстотвірні можливості – в тематичній організації жанрових форм 
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та рубрик бізнес-документів. Теоретичне осмислення поняття “market” 

відбувається в економічних теоріях, теоретичних працях, наукових студіях та 

економічній термінології. Подальшу концептуалізацію поняття “market” 

отримує в образних епітетах, метоніміях, перифразах, лексичних, когнітивних 

та синтаксичних бізнес-метафорах. Зміст поняття “market” складають чотири 

характерні ознаки: “buying and selling”, “exchange”, “goods” та “place”. 

Семантичний простір концепту увиразнюється у смислових центрах: “market 

is buyers & sellers”, “market is goods”, “market is money”, “market is place”, 

“market is competition”, “market is cheat”. Матеріал дослідження не виявив 

образного компоненту концепту “market”, що очевидно обумовлено його 

несформованістю у професійній колективній свідомості носіїв англійської 

мови. Натомість концепт “market” має невербальну форму вираження, 

візуалізуючись у вигляді малюнка market is competition. Фреймовий компонент 

концепту “market” структурується у предметний фрейм, що відображає фізичні 

характеристики об’єкта, має вершину market, слоти “state of market”, “physical 

characteristics”, “spacial characteristics”, субслоти “size of market”, “market 

structure” і розгортається у квалітативну схему з відношеннями характеризації.  

Субординатний концепт “marketing”, в основі якого лежить поняття 

“market”, є похідним концептом, що утворився на базі вже сформованого 

концепту “market”. Як зауважує М. В. Піменова, спочатку похідні концепти 

були складовими ознаками основного концепту, пізніше вони почали 

розвиватися самостійно, проте їхня структура до цього часу не досягла того 

ступеню розвитку, що у первинного концепту [279, c. 84]. Вербалізатором 

концепту “marketing” є субстантив-дериват marketing, що походить від 

первинної назви market.  

У фахових лексикографічних джерелах лексема marketing уживається у 

таких значеннях: “organization of selling as a scientific discipline” (організація 

збуту як наукова дисципліна) [516, с. 304]; у фаховій періодиці відповідно – 

“exchange of goods for an agreed sum of money” (продаж), “promoting, selling 

and distributing a product / service” (реалізація, збут), “shopping at a market” 
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(купівля) (Marketing 96/97). Враховуючи, що субстантив marketing є дериватом 

від іменника market, він має те саме первинне значення, а отже, етимон “ware / 

goods”. 

Значущість поняття “marketing” для ділового спілкування засвідчує 

висока термінотвірна здатність лексеми продукувати композити: e-marketing, 

ego-marketing, macromarketing, micromarketing, remarketing, synchromarketing, 

telemarketing; значний дистрибутивний потенціал виявляється в утворенні 

терміносполук: bad / good marketing, concentrated marketing, counteractive 

marketing, developing marketing, domestic marketing, export marketing, effective 

marketing, foreign marketing, global / world marketing, industrial marketing, 

innovative marketing, internal marketing, international marketing, local marketing, 

mass marketing, national marketing, non-commercial marketing, regional 

marketing, test marketing, marketing avenue, marketing opportunities, marketing 

procedure, marketing realization, marketing resources, to bolster marketing 

(підтримувати збут), зокрема віднайдених у бізнес-контекстах: guerrilla 

marketing, multi-level marketing, right-time marketing, next-best-action marketing.  

Текстотвірний потенціал лексема marketing виявляє в назвах жанрових 

форм: marketing analysis, marketing brochure, marketing plan, marketing 

program, marketing research, marketing service guidelines; рубриках ділових 

документів: Commercial Marketing, Marketing Approach, Marketing and Dealer 

Operations, Marketing Stratigies, Pre-Draft Marketing.  

Бурхливий розвиток маркетингових технологій сприяє теоретичному 

осмисленню цього поняття в науковій дисципліні marketology (наука про 

маркетинг), економічних теоріях: marketing concept, marketing mix / complex / 

4P’s, relationship marketing (1960s), business / industrial marketing (1980s), social 

/ societal marketing (1990s), holistic marketing (21st c.), internet / online marketing 

(21st c.), digital marketing (21st c.); наукових працях: Marketing Management: 

Analysis, Planning and Control by P. Kotler (1967), Social Marketing: An Approach 

to Planned Social Change by P. Kotler, G. Zaltman (1971), Kotler on Marketing: 

How to Create, Win, and Dominate Markets by P. Kotler (1999), Marketing 3.0: 
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From Products to Customers to the Human Spirit by P. Kotler et al. (2010), 

Marketing Insights from A to Z by P. Kotler (2003), Principles of Marketing 

(Marketing 431) by R. Kerin et al. (2010) та ін.; економічній термінології: 

horizontal marketing, marketing complex / 4P’s of marketing, marketing concept 

(філософія маркетингу), marketing functions, marketing management, marketing 

policy, marketing strategy, marketing structure, marketing system, marketing 

tactics, conversion marketing (конверсійний маркетинг), differential marketing 

(диференційований маркетинг), direct marketing (збут без посередників), price 

marketing, segment marketing (цільовий маркетинг), vertical marketing, concept 

of marketing та ін. 

Подальша концептуалізація поняття “marketing” відбувається в образних 

номінаціях, метафоричних та метонімічних термінотвореннях у формі: 

образних епітетів – aggressive marketing, guerrilla marketing; бізнес-метафор – 

marketing avenue, marketing basket, marketing bubble, marketing warfare 

strategies; метонімій – next-best-action marketing. 

Поняття “marketing” виникло порівняно недавно (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) 

у зв’язку з масовим виробництвом товарів та послуг і розвитком 

маркетингових технологій. Концепція сучасного маркетингу (concept of 

marketing) будується за принципом: “виробляй те, що можеш продати, а не 

намагайся продати те, що можеш виробити” (not to sell what is made but to make 

what will be bought) і уособлюється в “ринковій стратегії” (“product-market 

strategy”) [556, c. 3-4]. Зміст наукового поняття “marketing” увиразнюється у 

так званій формулі маркетингу, тж. 4-х складниках (4 P’s), або комплексі 

маркетингу (marketing mix / complex), розробленій у 60-х рр. ХХ ст. 

американським економістом Н. Борденом і містить такий алгоритм: “product”, 

“price”, “promotion”, “place” (товар, ціна, стимулювання попиту, збут). 

Термінопоняття “marketing”, започатковане в економічній теорії, 

визначають як “actions of identifying, satisfying and increasing the buyer’s 

demand for a company’s product” [647, c. 255] або “the management process 

responsible for identifying, anticipating and satisfying customer requirements 
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profitably” (Chartered Institute of Marketing, 1996) [569, c. 180], у ширшому 

розумінні – як “anticipating changes in demand (usu. on the basis of marketing 

research), promotion of the product, ensuring that its quality, availability, and price 

meet the needs of the market, and providing after-sales service” [623, c. 312]. Отже, 

характерними ознаками поняття “marketing” згідно з його дефініціями є: 

“buyer’s demand”, “product”, “promotion”. 

Реалізація репрезентантів концепту в жанрових формах annual report, 

business plan, публікаціях на інтернет-сайтах компаній, бізнес-періодиці, 

фахових лексикографічних джерелах [612; 625; 647] формує такі смислові 

центри концепту “marketing”, зорганізовані на базі його поняттєвого ядра: 

“marketing is product” (маркетинг – це товар), “marketing is selling” (маркетинг 

– це продаж), “marketing is promotion” (маркетинг – це стимулювання попиту), 

“marketing is mаnipulation” (маркетинг – це маніпуляції). 

Смисловий центр “marketing is product” увиразнюють словосполучення 

зі словом marketing, які позначають предмет купівлі-продажу: brand marketing 

(маркетинг марочних товарів), generic marketing (маркетинг немарочних 

товарів), mass marketing, product marketing, service marketing, наукові дефініції, 

які визначають поняття “marketing” через предмет збуту: “Marketing is the 

process of communicating the value of a poduct or service to customers, for the 

purpose of selling that product or service” (Marketing [671]); фрагменти жанрових 

форм, які описують маркетингові стратегії збуту продукції: Several marketing 

strategies emerged as the result of an overall reexamination of existing corporate 

strategies. The area receiving initial attention was the product line (Mary Kay 

Cosmetics). 

Смисловий центр “marketing is selling” увиразнюють словосполучення зі 

словом marketing, які позначають способи збуту товару: catalogue marketing, 

commercial marketing, database marketing, digital marketing, direct marketing, 

electronic marketing, in-store marketing, marketing on-line, telemarketing, бізнес-

контексти: Specifically, these will be the women we target vigorously with our 

marketing and offerings (Retail Clothing BP 2003). 
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Смисловий центр “marketing is promotion” увиразнюють 

словосполучення зі словом marketing, які позначають способи стимулювання 

попиту: development marketing (перетворення пасивного / потенційного попиту 

на активний), remarketing (відновлення попиту), stimulating marketing, 

synchromarketing (зміна маркетингових технологій залежно від коливань 

попиту); фрагменти жанрових форм, які описують засоби рекламно-

пропагандиської кампанії для приваблення споживача: A combination of local 

media and event marketing will be utilized at each location. Another marketing 

avenue we will explore is contacting the local art clubs at high schools and colleges. 

The object of an art club promotion will be to teach people how to use the process 

efficiently. That would in turn help to make repeat customers out of them (Retail 

Clothing BP 2003). 

Смисловий центр “marketing is mаnipulation” увиразнюють 

словосполучення зі словом marketing, які позначають засоби впливу та 

способи маніпулювання свідомістю споживача: market / marketing 

mаnipulations, mаnipulation pyramid, напр.: “Market(ing) mаnipulation is a 

deliberate attempt to interfere with the free and fair operation of the market and 

create artificial, fаlse or misleading appearances with respect to the price of, or 

market for, a security, commodity or currency” [671]; риторичні запитання у 

формі антитези: manipulation or good marketing?; зауваження експертів: People 

are more likely to view a marketing practice as mаnipulation if the marketing 

influence is directed at the core of the product or service (Manipulation or Good 

Marketing?); бізнес-афоризми: One man’s good marketing is another man’s 

mаnipulation (Anonymous); тексти звітів наукових досліджень ринку, в яких 

визначається громадська думка з приводу маніпулятивних прийомів, що 

застосовуються в рекламно-пропагандистських кампаніях зі збуту продукції: 

In the most “mаnipulative” cases (vitamin water and pink salmon) or the best 

“good marketing” case (rich Gorinthian leather), there were opinions on both sides. 

I was expecting more polarized opinions, with everyone agreeing on either 

marketing or mаnipulation. But in all the cases, there around a quarter of the 
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people who didn’t agree with the majority. Of the millions of marketing practices 

only a small percentage will likely fall into the “mаnipulation” category 

(Manipulation or Good Marketing?). 

Образний компонент концепту “marketing”, що втілюється в образах-

картинках / гештальтах, “Я-схемах”, образах-стереотипах, прототипах та 

антропосимволах, не знаходить відображення у досліджуваному матеріалі, що 

очевидно свідчить про несформованість цих структур у професійній 

колективній свідомості носіїв англійської мови. 

Поняттєвий компонент концепту “marketing” схематизується в 

акціональному фреймі з одноіменною вершиною і слотами: “subject of 

marketing”, “object of marketing”, “aim of marketing , “means of marketing”, 

“result of marketing”, які поєднуються відношеннями каузації і розгортаються в 

акціональну схему: “ХТОСЬ-агенс (marketee) діє на ЩОСЬ-пацієнс (customer) 

з МЕТОЮ (customer’s loyalty) з допомогою ЧОГОСЬ-інструменту (4 P’s / 

marketing mix), отримуючи ЩОСЬ-фактитив (demand)”, який відображає 

основні етапи маркетингової діяльності. 

  

5.2. Ментальна структура  концепту “money” 

 

Як засвідчують останні наукові публікації концепту “money / гроші”, а 

також співвідносним з ним концептам “property” (власність) та “wealth” 

(багатство) присвячено праці низки дослідників (Н. Е. Агаркова; О. В. Бабаєва; 

О. В. Голубєва; Ю. Ю. Дьоміна; І. А. Майоренко; А. В. Михайлова; 

Т. Н. Новосьоловa; О. В. Палєєва, Т.  Г. Пімоновa; О. Я. Сурмач; 

О. В. Ширяєва) [1; 18; 77; 97; 178; 193; 253; 264; 281; 349; 405]. Лексико-

семантичні засоби найменувань концепту “гроші” вивчають Н. Е. Агаркова [1], 

І. А. Майоренко [178], А. В. Михайлова [193]. Семантичне поле концепту 

“money” розробляє Ю. Ю. Дьоміна [97]. Аксіологічний аспект концепту 

“property / власність” потрапляє в поле зору О. В. Бабаєвої [18], 

лінгвокогнітивні параметри концепту “monetary relations” вивчає 
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М. В. Слободян [332], cемантична структура концепту “wealth / багатство” та 

його національна специфіка стають предметом розгляду Т. Н. Новосьолової 

[253], Т. Г. Пимонової [281] та О. Я. Сурмач [349]. Проте, усі означені праці 

присвячені лише наївно-мовній об’єктивації концепту “money”, жодне з них не 

розкриває особливостей його концептуалізації у професійному дискурсі, чому 

і присвячений даний підрозділ. 

5.2.1. Зміст терміна money та його синонімічні зв’язки. Концепт 

“money” посідає одне з центральних місць в економічній теорії і є ключовим 

для сучасного англомовного бізнес-дискурсу, про що свідчить кількість його 

реалізацій у професійному мовленні (див. Табл. А.4). Під терміном money 

розуміють металеві та / або паперові знаки, що є мірою вартості під час 

купівлі-продажу, і виконують роль загального еквівалента, тобто виражають 

вартість усіх інших товарів і обмінюються на будь-який з них [593, c. 58].  

До найближчих синонімічних назв концепту “money” в англомовному 

бізнес-дискурсі належать лексеми capital, finance, funds, які позначають 

еквівополентні поняття. Це засвідчують наступні дефініції: capital – “money, 

property and assets used in a business” [623, c. 40], finance – “money as a resource 

for business and other activities” [647], funds – “money; financial resources” [647, 

c. 181]. Усі три лексеми є галузевими термінами, визначаються через значення 

“money”, яке покриває ширший обсяг поняття, що, у свою чергу, свідчить на 

користь лексеми money як найбільш вірогідного вербалізатора даного 

концепту. 

Семантико-словотвірний потенціал лексема money виявляє у дериватах, 

утворених такими способами: суфіксації – monet-ary, monet-arism, monet-arist; 

monet-ize, monet-iz-ation, money-ed, money-less, money-ness; префіксації + 

суфіксації: de-monet-ize, de-monet-iz-ation; композиції: money-agent, money-box, 

money-man; композиції + суфіксації: money-chang-er, money-grubb-er, money-

lend-er, money-los-er, money-mak-er, money-spinn-er, money-grubb-ing. 

Дистрибутивний потенціал лексема money розкриває у 

словосполученнях з іменниками, прикметниками, займенниками, 
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прислівниками, прийменниками та дієсловами у різних синтаксичних 

конструкціях: атрибутивних – active money, barren money, black money; 

allotment money, application money, bank money; all the money, any money та ін.; 

об’єктних – to accept money, to bank money, to borrow money та ін.; сталих 

словосполученнях та ідіомах: in terms of money, money at call, money lent and 

lodged, to make money, to make use of money та ін.; назвах державних органів, 

організацій, навчальних закладів, компаній, фондів, періодичних видань: 

International Monetary Fund, Monetary School, GE Money, Virgin Money, World 

Money Fair; професійно маркованих пареміях: Lose time, lose money; Money 

begets / breeds / draws money; Money governs the world; Money has no smell; 

Money is a language of business; Money makes money; Money makes the world go 

round, Am.; Money talks, Am.; Time is money, Am. та ін.; афоризмах відомих 

бізнесменів: Bad money drives out good (Gresham’s law), Cheap money makes 

dear goods (M. Friedman), Money is paper blood (B. Hope), Money runs thе world 

(O. Warren); Money speaks sense in a language all nations understand (A. Behn); 

No idol is more debasing than the worship of money (A. Carnegie); One must 

choose, in life, between making money and spending it. There is no time to do both 

(E. Bourdet); Rule №1: Never lose money. Rule №2: Never forget rule №1 

(W. Buffett); алюзіях та посиланнях: In business, time is indeed money. Translated 

into writing, this means that concise messages save reading time and, thus, money 

(M. E. Guffey, p.81); True but so what. Money runs the world. Every idea that has 

been tried to change that has gone to run. Get over it (O. Warren) та ін. 

Текстотвірний потенціал вербалізатор концепту money виявляє в 

організації ділових документів: money anti-laundering survey, money laundering 

regulations, money order / MO, money transfer document, money transfer rules та 

їхні рубрик: Money Laundering. 

Підтвердженням статусу лексеми money як номінатора концепту є її 

теоретичне осмислення у галузевій дисципліні monetary economics; наукових 

теоріях: theory of money / monetary theory, quantity theory of money, money 

aggregation theory, modern monetary theory / MMT; економічних моделях: 
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monetary exchange rate model, Buffer-Stock model of money, money measuring 

principle, MQ approach, monetary services index; теоретичних працях з 

економіки та бізнесу: Monetary Aggregation Theory and Statistical Index 

Numbers by P. S. Andersen (1997), Recent Developments in Monetary Theory by 

R. J. et al. Barro (1990), Modelling Broad and Narrow Money by M. Brookes et al. 

(1991), The Purchasing Power of Money by I. Fisher (1911), Monetary Economic 

Myth and Econometric Reality by D. F. Handry (1985), A Tratise on Money by J. M. 

Keynes (1930), Understanding Modern Money by L. R. Wray (2006) та ін.; 

економічній термінології: counterfeit money, dear money, fiat money, near money, 

subsidiary money, world money, demand for money, depreciation of money та ін. 

Подальша концептуалізація поняття “money” у професійній колективній 

свідомості відбувається у формі образних епітетів: pin money, pocket money, pot 

money; метафор: money bag, money launder, money mule, money laundering, 

money washing, pool of money, money for jam, money lying idle, to marry money, to 

roll in money, напр.: The money laundering and terrorist financing threat in the 

sector not only results from direct penetration of criminals into operations of money 

remittance or currency exchange providers. The absence or tax implementation of 

AML/CFT standards and adequate related policies provide opportunities which are 

being exploited by money launders and other criminals (Documents). У процесі 

метафоризації гроші наділяються атрибутами, характерними для матеріальних 

предметів: broad money, elastic money, fresh money, hard money, hot money, 

narrow money, soft money, Money has no smell (prov.), персоніфікуються: barren 

money, danger money, dead money, earnest money, full-bodied money, funny 

money, high-powerded money, idle money, mad money, old money, smart money, 

virgin money, weak money, money gives support, money looks good, money looks 

strong, money wants, напр.: Much of the world’s smartest money is currently 

congregated in Manhattan for the annual conference of the CFA Institute… (FT, 

May 2, 2007); метафоризуються, вживаючись з нехарактерними предикатами: 

дії – money acquires, money begets, money buys, money changes hands, money 

does, money drives out, money fails, money kills, money makes, money motivates, 
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money provides, money satisfies, напр.: Anyone believes money can do anything as 

reflected in the collected works of Warren Buffett, as serialized in this newspaper 

last week (FT, March 13, 2013); руху – money arrives, money comes back, money 

disappears, money gets lost, money falls, money flows, money goes, money keeps 

coming, money hoards, напр.: Much of the extra money will go towards recruiting 

more investigators, with the total number of employees likely to rise from 230 to 300 

in the next few years (ST / Business, Apr. 20, 2003), мислення та мовлення – 

money answers, money knows, money thinks, money talks, напр.: Money speaks 

sense in a language all nations understand (A. Behn), What is the smart money 

thinking? (FT, May 2, 2007). 

Англійська назва грошей money походить від лат. monēta (монетний двір, 

карбування монет, гроші, монети) – одного з епітетів богині Юнони, у храмі 

якої карбували металеві гроші [MWNBWH, c. 308-309; SDFML, c. 741]. В 

етимологічному словнику Р. К. Барнхарта лексикографічно засвідчені такі 

словоформи цієї лексеми: moonay (1250 p.), mone (1300 p.) та moneie (1325 p.), 

запозичені з давньофр. moneiе. Вживання лексеми у формі множини mones на 

позначення “грошові суми” (сучасне monies) уперше зустрічаємо у праці 

Ф. Бекона Essays (1625 р.) [BCDE 1995, c. 673]. Від лат. monēta походить 

англійський прикметник monetary – “монетний, грошовий, валютний” [БНАУС 

2000, c. 358], який уживають в атрибутивних словосполученнях: monetary 

consideration, monetary economy, monetary interest, monetary mechanism, 

monetary policy, monetary reward, monetary standard, monetary system, monetary 

theory, monetary unit та ін., напр.: The reserve Bank of Australia is widely expected 

to keep interest rates unchanged at today’s monetary policy meeting after last week’s 

unexpetedly weak inflation figures (FT, May 2, 2007). 

Етимона концепту “money” виявити не вдалося, оскільки він формувався 

у давніших, ніж латинська, мовах. Натомість в англійській мові існує 

першопоняття “feoh”, яке одночасно позначає літера і слово рунічного 

алфавіту – fehu (“cattle”), пор. сучасний іменник fee у значенні “гонорар, 

винагорода” [218, c. 203-204]. 
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Лексема money є полісемантом, у якому вирізняємо такі значення: “coin 

or note” (грошова одиниця) [623, c. 186], “means of payment” (засіб платежу) 

[647, c. 269], “measure of value” (міра вартості), “store of wealth” (засіб 

утворення скарбів та накопичення) [636, c. 349]. Матеріальна форма грошей як 

фізичного об’єкту знаходить відображення у таких терміносполуках: coined / 

metal money (металеві гроші, монети), effective / hard / ready money (готівка), 

fractional money (розмінна монета, дріб’язок), geniune / real money (реальні 

[справжні] гроші), paper / soft money (паперові гроші), standard money (монети 

з золота иа срібла), subsidiary money (розмінні гроші) till money (готівка в касі) 

та ін., напр.: Expert for two years as a Fed governor, and a year as a top academic 

adviser to Рresident Geоrge W. Bush, he had never had to make economic forecasts 

or to set policy with real money on the line (IHT / Business, June 26, 2007). 

Значення “means of payment” (засіб платежу) актуалізує 

терміносполучення lawful / legal money (законний платіжний засіб); значення 

“measure of value” (міра вартості) – cheap money (гроші, що знецінюються, 

гроші з низькою купівельною спроможністю), commodity money (товарні гроші, 

тобто ті, що мають внутрішню вартість), dear money (гроші з великою 

купівельною спроможністю), fiat money (паперові гроші, не забезпечені 

золотом), full-bodied money (повноцінні гроші, вартість яких визначається 

вартістю матеріалу), adulterated / bogus / counterfeit money (фальшиві / підробні 

гроші), depreciation of money (знецінення грошей) тoщо. Властивість грошей 

бути умовним еквівалентом, знаком, що не має власної вартості, виражена у 

терміносполуках bank money (безготівкові гроші), checking account money 

(гроші на поточному рахунку), deposit money (депозитні гроші), token money 

(грошові знаки, білонні гроші), universal / world money (світові гроші), напр.: 

Counterfeit money often comes into circulation, which makes recognition difficult; 

Today, all notes and coins in circulation are fiat money [520, c. 335, 337]. 

Значення “store of wealth” (засіб накопичення та утворення скарбів; 

багатство / власність) відслідковується у термінологічних одиницях hot money 

(“гарячі” гроші – капітал, що вивозиться в інші країни з метою збереження 
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його вартості, спекулятивний іноземний капітал) та idle money (мертвий 

капітал), напр.: If interest rate go lower, some of the hot money will start to leave; 

Speculators prefer to hold idle money in the knowledge that, if they wait, the rate of 

interest will go up again [Richards 1991: 304], у субстантивованому 

словосполученні money-saving та сталому вислові to save money, напр.: Save 

money, live better (Walmart’s slogan); While language and culture may differ, 

remarkable similarities exist globally which customers expect from a retailer. 

Whether it’s a young mom in Toronto or a retired couple in Phoenix, customers 

everywhere want to save money, and save time (Walmart AR 2015). 

Крім словникових у професійному мовленні виявлені фразеологічно 

зв’язані та контекстуальні значення, а саме “loan” (позика) та “funds” (фонди, 

кошти). Значення “loan” лексема money виявляє у фраземах call money / money 

at call (“онкольна позика, позика до запитання”), day-to-day / overnight money 

(“одноденна (добова) позика”), money at long (“довгострокова позика”), та у 

словосполученні borrowed / loanable money (“позика”), напр.: Money at call – 

debt or loan which must be repaid on demand [520, c. 335, 337]. Значення “funds” 

(фонди, кошти) лексема money набуває у словосполученнях public money 

(громадські фонди), company’s money (фонди компaнії), private / one’s own 

money (власні кошти), напр.: There’s money and there’s Virgin money. (Virgin 

Money slogan). 

У певних бізнес-контекстах лексема money набуває значення “reward”, 

напр.: In China, we’ve invested to improve our distribution network for fresh 

products and also utilized Walmart’s “Worry Free Fresh” program to provide a 

money-back guarantee if our produce don’t meet customer expectations (Walmart 

AR 2015).  

Низка термінів на позначення грошей у сучасному англомовному бізнес-

дискурсі синонімізується з іменем концепту money через одне з його значень:  

- “coins or notes” (грошова одиниця): coins, coinage, specie (“гроші в монетній 

формі, металеві гроші, монети”), bullion (“зливок золота або срібла, золоті або 

срібні монети, що продаються на вагу”), banknotes, treasury notes, Br., bills, 
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treasury bills, Am. (“паперові гроші, банкноти, казначейські векселі”), cash 

(“готівка, монети та паперові гроші”), currency (“гроші”, зазв. “готівка: монети, 

банкноти”), напр.: Altria Group, Inc. will reimburse Kraft in cash the Black-

Scholes fair value of the stock options to be received; Operating companies income 

decreased $39 mln (1.0%), due primarily to higher marketing, administration and 

reserach costs ($367 mln), … lower pre-tax charity for asset impairment and exit 

costs ($56 mln) and favorable currency ($31 mln) (Altria AR 2006);  

- “means of payment” (засіб платежу): lawful / legal tender (“законний платіжний 

засіб”), напр.: While the pound sterling is the legal tender of the UK and therefore 

notes and coins are acceptable for the settlement of debts, other forms of debt 

settlement are being used more frequently, e.g. cheques, interbank transfers – direct 

debits, standing orders - credit cards, etc. [625, c. 159];  

- “measure of value” (міра вартості): gold, silver, напр.: gold – “precious metal, 

formely used as a monetary standard” [660: 185]; All sorts of commodities have 

been used as money at one time or another, but gold and silver proved to have great 

advantages [445, p. 335]; 

- “store of wealth” (засіб накопичення та утворення скарбів): assets “актив 

(балансу), актив(и), майно, кошти, капітал, фонди”, capital (“капітал, 

багатство, майно”, “вартість, що приносить додаткову вартість”), finance 

(“фінaнси, прибутки, кошти”, “гроші, що є засобом для бізнесу та інших видів 

діяльності”, “гроші або готівка, що є в наявності”), fortune (“багатство, 

статки”), funds (“фонди”, “кошти”, “капітал”, “гроші”, “фінансові ресурси”, 

“гроші або активи, що накопичуються або інвестуються для забезпечення 

прибутку”), wealth (“багатство, добробут, матеріальні цінності”), savings 

(“заощадження”), напр.: Money can be considered as assets, i.e. something that 

you have and is of value [520, с. 339]; The results reflect our focus on rapidly 

improving the Group’s risk profile and further strengthening the balance sheet, then 

improving the Group capital and funding position and making substantial program 

on non-core asset reductions, deposit growth, and our funding program (Lloyd AR 

2011); WH Smith’s fortunes have been revived under Ms Swann (DT / Business, 
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Nov. 21, 2007); Record efficiency savings of well over £350 mln in the year, 

significantly ahead of plan, were delivered through our Step-Change programme 

(Tesco PLC Annual Review 2008). 

Усі означені терміни співвідносяться з терміном money у тому або 

іншому значенні, вступаючи з ним в системні синонімічні зв’язки, що дає 

підстави розглядати їх як субститути імені концепту “money” у певних 

контекстах ділового мовлення. 

Концепт “money” у сучасному англомовному бізнес-дискурсі також 

репрезентують номенклатурні назви грошових одиниць – cent, dollar, pound 

(sterling), penny, shilling, напр.: The dollar was mostly lower against other major 

currencies while gold prices fell (NYT / Business, Dec. 13, 2006), Meanwhile the 

dollar dropped… 0.6 per cent to $2.0080 against the pound (FT, Sept. 19, 2007), 

Earlier in the session, sterling fell to its weakest level…(FT, Sept. 19, 2007); 

- їхні національні різновиди – Australian dollar, Bermuda dollar, Canadian dollar, 

East Caribbean dollar, Fijian dollar, Hong Kong dollar, Jamaican dollar, New 

Zealand dollar, Singapore dollar, Taiwan dollar, US dollar, Zimbabwe dollar; 

Сypress pound, Egyptian pound, Lebanese pound, Sudanese pound; Kenyan 

shilling, Tanzanian shilling, Uganda shilling; euro cent, euro-dollar та ін., напр.: 

Exports fell 1.7 per cent, to 37.3 billion Canadian dollars, imports increases for the 

first time since July, advancing 0.4 per cent, to 33.5 billion Canadian dollars (NYT 

/ Business, Dec. 13, 2006), With U.S. rates running up as much as they have today, 

it’s putting downward pressure on the euro-dollar (IHT / Business, July 6, 2007); 

- їхні графічні символи – $, ₤, ¢, напр.: If the amount is less than one dollar, the 

cent sign (¢) is put after the numbers. So you write $5, and 62 ¢ [606, c. 352]; The 

SFO’s basic criterion for accepting a case will remain the same: it must be of a 

certain size – a fraud of more than ₤1m (FT March 13, 2013). 

5.2.2. Поняттєва організація концепту “money”. Згідно з науковим 

баченням, гроші вважають “особливим товаром, який є загальним 

еквівалентом (рівноцінністю) при обміні товарів, їхньою формою вартості” 

[582, c. 278]. В економічній теорії виокремлюють дві головні функції грошей: 
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міру вартості (measure of value) та засіб обігу (medium of exchange), а також 

їхні похідні: засіб накопичення й утворення скарбів (store of wealth / 

accumulation of financial wealth) [609, c. 208], одиниця розрахунку (unit of 

account), засіб відтермінованого платежу (standard of deferred payment) і світові 

гроші (world money) [582, c. 279-280; 520, c. 335]. 

Загально відомо, що виокремлення функцій грошей відбувалося 

поступово з розвитком економічних відносин, суспільним поділом праці та 

необхідністю регулярного обміну між товаровиробниками. У зв’язку з цим 

виникла потреба в єдиному еквіваленті для усіх товарів, роль якого в різні 

періоди історії людства виконували різні предмети (морські черепашки, 

намистини, кам’яні диски, сіль, хутро, худоба та ін.). Як засвідчують історичні 

джерела, у кельтів, які населяли територію сучасної Британії, основною 

формою багатства [і розрахунку] була велика рогата худоба та вівці [574, c. 18]. 

Використання худоби як грошей підтверджує прикметник pecuniary – 

“грошовий” (від лат. pecus – “худоба”). Як зауважує Ю. С. Степанов, “у давній 

історії індоєвропейських народів еквівалентом багатства і засобом порівняння 

під час обміну була худоба, ось чому від позначення худоби походять і назви 

грошей” [587, c. 662]. Пор. давньослов. скотъ – “худоба (як гроші і як 

тварини)”, скотниця – “князівська казна”, скотник – “казначей”, скотолюбие – 

“любов до грошей” [584, c. 271]. Як стверджує Ф. И. Михалевський, у 

давньоруських рукописах, де виникала потреба вжити слова багатство, гроші, 

срібло або казна писали скотъ [194, c. 5]. 

Використання металу як грошей відслідковується з ІІ тис. до н.е., 

карбування монет – з VІІ ст. до н.е. Перші монети виготовлялися з електрону 

(сплаву срібла та золота), були грубими зливками овальної форми з 

примітивним відбитками, що засвідчували їхню вагу. Походження основної 

англійської грошової одиниці – фунта стерлінга підтверджує загальну теорію 

генези грошей. Слово pound (OE. pund) є одним з найдавніших германських 

запозичень з латини на позначення міри ваги, пор. Lat. pondō – “фунт ваги”, 

ponder, pondus – “вага”, pendere – “зважувати” [647, c. 701]. 
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Поява монети певної вартості уможливила здійснення платежу шляхом 

обрахунків, а не зважування, що полегшило торговельні операції, але не 

гарантувало від підробок. За законом Грешема (Gresham’s law) неповноцінні 

гроші почали витісняти повноцінні (bad money drives out good) [601 NBK, 

Vol. 24, c. 323]. Щоб запобігти підробки та знецінення металевих грошей, у 

ХVІІ ст. почали робити насічки по контуру монети. 

З ІV – ІІІ ст. до н. е. роль загального еквівалента закріпилася за сріблом 

та золотом, з ІІ-ї пол. ХІХ ст. н. е. – лише за золотом. Це були так звані 

повноцінні гроші, оскільки їхня номінальна вартість відповідала вмісту 

металу. Паперові гроші (paper money) з’явилися лише наприкінці ХVІІІ ст. у 

вигляді банкнот (banknotes, Br., bills, Am.), були фідуциарними (fiduciary), 

тобто гарантували обмін на золото або срібло. З 30-х рр. ХХ ст. паперові гроші 

вже не забезпечувалися золотом, через що отримали назву fiat money (паперові 

гроші, не забезпечені золотом) [601, Vol. 8, c. 251]. На думку С. В. Мочерного, 

під час обміну вирізнилися такі властивості грошей, як: однорідність, міцність, 

схоронність, компактність, велика цінність в одиниці ваги, порівняно постійна 

вартість [201, c. 279]. 

Поняття “money” у професійному сенсі інтегрує такі економічні поняття: 

“pay / payment”, “value”, “cost / price”, “wealth”, “income / profit”, “coin”, 

“banknote / bill”, “cash / currency”, які, у свою чергу, визначаються через 

поняття “money”. 

Поняття “pay / payment” (“сплата” (векселя), “погашення” (боргу), 

“отримання грошей” (для кредитора) має визначення “money paid” [625, 

c. 211], “an amount of money that is to be paid” [647, c. 301]; поняття “value” 

(“сума грошей, еквівалентна вартості товару”, “вартість товару в грошовому 

або матеріальному еквіваленті”) – “amount of money which something is worth” 

[623, c. 320], “the worth of something in terms of the money or goods for which it 

can be exchanged” [647, c. 465], а співвідності з останнім поняття “сost” (“цінa, 

вартість, собівартість”) та “price” (“ціна”) – cost – “the amount of money paid or 

charged for goods or services” [647, c. 105], price – “the amount of money for 
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which something can be bought or sold” [647, c. 319], напр.: When we think of a 

commodity’s market value we usually think of its money price; Money prices are our 

measure of economic value [520 , c. 334]. 

Інтегроване у понятті “money” абстрактне поняття “wealth” (багатство, 

достаток), що його номінують іменники wealth, fortune, property, 

увиразнюється у таких дефініціях: wealth – “large quantity of money owned by a 

person” [623, c. 325], “a large amount of money, goods or property” [647, c. 478]. 

Близькі між собою за змістом поняття “income” та “profit” інтегруються 

у поняття “money”, виходячи з їхніх тлумачень у спеціальних 

лексикографічних джерелах та фаховій літературі: income – “money which 

person receives as salary or dividend” [623, c. 142], “money (in the form of wages, 

salary or profit) or (as interest) from money invested or (as result) from property 

owned” [647, c. 148]; profit – “money gained from a sale which is more than the 

money spent” [623, c. 230], “money gained in a business deal, financial gains” [647, 

c. 326], “the difference between the price charged for an item and the cost of the 

item to seller, or the money left at the end of the financial year when all the 

expenses are paid” [612]. 

Абстрактне поняття “money” увиразнюється в конкретних поняттях 

“coin” та “banknote / bill” у таких дефініціях: coin – “a piece of metal money” 

[623, c. 2]; banknote / bill – “a piece of printed paper money [623, c. 24], “a piece 

of paper money issued by a bank” [647, c. 48], напр.: The government made a coin 

using a fixed quantity of gold and silver for value, mixed with base metals to give 

the coin durability; But if the public lost confidence and en masse demanded 

redemption of their bank notes, even prudent banks could find themselves unable to 

honour their pledgers [520, c. 335]. 

Збірні поняття “cash” та “currency” також інтегруються у поняття 

“money”, що підтверджують їхні визначення: cash – “money in coins or notes” 

[623, c. 42]; currency – “money in coins and notes which is used in a particular 

country” [563, c. 70], напр.: In fact, if everyone accepted your checks, there would 

be no need to carry cash [520, c. 271]; Trading nations mostly have their own 
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currencies – dollars, pounds, yens etc. [Lipsey , c. 208]; In the past, the major 

problem of a fractionally backed currency was to maintain its convertibility into the 

precious metal by which it was backed [520, c. 335]. 

Отже, змістовими ознаками поняття “money” у професійному розумінні 

є: “pay / payment”, “value”, “cost / price”, “wealth”, “income / profit”, “coin, 

banknote / bill”, “cash” та “currency”. 

5.2.3. Смислові центри концепту “money”. Реалізація репрезентантів 

концепту в жанрових формах business plan, business report, SWOT-analysis, 

інтернет-публікаціях та бізнес-періодиці формує такі смислові центри 

концепту “money”, зорганізовані на базі його поняттєвого ядра: “money is 

value” (гроші – це цінність), “money is payment” (гроші – це платіж), “money is 

profit” (гроші – це прибуток), “money is wealth” (гроші – це багатство), “money 

is a cause of illegal actions” (гроші – це причина не правових дій). 

Смисловий центр “money is value” увиразнюють словосполучення з 

лексемою money на позначення цінності грошей: money value, money’s worth, 

value for money, напр.: We continue to capitalize on geographic growth 

opportunities as part of our strategy to win in the marketplace and create 

shareholder value (Pepsi Announcing Plan); The balance sheet in the following 

table shows managed but sufficient growth of net worth (Mortgage Broker BP 

2006); But in these times, value for money has to be an issue (FT, July 19-20, 2008). 

Смисловий центр “money is payment” увиразнюють словосполучення з 

лексемою money на позначення різновидів виплат: merrit money (сплата по 

заслугам), smart money (відступні), money / percuniary compansation та актів 

сплати грошей: to pay money, to refund money, to pay ready money, напр.: Instead, 

the Settlement resolves the case against Ahold and others, and will pay money to 

Class Members (FT, Mar. 27, 2006); However if a business has a policy on refunds 

it is reasonable to display a sign to advise consumers before they buy; However, if 

the problem is the fault of the manufacturer, the seller can seek reimbursement from 

the manufacturer after compensating the consumer (Consumer Affairs & Fair 

Trading). 
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Смисловий центр “money is profit” увиразнює субстантив money-making, 

синонімічні назви грошей: bonus, earnings, fee, income, profit, remuneration, 

returns, revenue, salary, wages та їхні словосполучення: (low) money income, 

money wages, monetary reward, annual earnings / income, average earnings, daily 

/ hourly / monthly / weekly earnings, dollar earnings, real earnings / income, cash 

income, (un)earned income, license fee, lumpsum remuneration, average monthly 

wage(s), basic wages, cash wages, nominal wages, piece-wages, piece / plus / bonus 

wage system, time-wages, wage increase, wage and salary income, wage cut; 

earnings per hour, income from self-employment, income from work, level of wages, 

remuneration in money; to make money, to earn good money / to lose money; for 

pecuniary reward, напр.: At Walmart, we’re guided by our financial priorities – 

growth, leverage and returns (Walmart AR 2014). 

Смисловий центр “money is wealth” увиразнюють синонімічні назви 

capital, funds, fortune, property, які асоціюються з накопиченням грошей, та їхні 

словосполучення: corporate property, private / public property, abandoned 

property, alien property, company property, cooperative property, depreciable 

property, exempt property, financial property, funded property, smb’s property / 

fortune, personal property, real property, surplus property, trust property; a man of 

fortune / property; ownership of capital, share of property, value of property; to 

make a fortune, to (mis)use property; фраземи: to come into a fortune (вступати у 

право власності), напр.: Mr Rabeder has also sold the interior furnishings and 

accessories business – from vases to artificial flowers – that made his fortune 

(H. Samuel); Last Wednesday, Hilbert and Conseco settled their disagreements, and 

Hilbert has agreed to relinguish any disputed interest in the property (USA Today / 

Money, Dec. 12, 2006). 

Смисловий центр “money is a cause of illegal actions” увиразнюють 

лексеми corruption, bribery / fraud / graft, які асоціюються з нечесним 

використанням грошей, та їхні словосполучення: alleged bribery / corruption, 

sheltered income; cases of bribery / corruption / fraud / graft; to combat corruption, 

to be convicted of bribery / corruption / graft, to be involved in bribery / corruption, 
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напр.: In an institution that employs 10,000 workers, 74 employees have been cited 

for cases of fraud and corruption (IHT / Business, June 26, 2007). 

5.2.4. Образний компонент концепту “money”. Крім поняттєвого 

(вербально-логічного) складника архітектоніка базового концепту “money” 

містить також унаочнені образи, що репрезентують його похідне конкретне 

поняття “moneylender”. Зміст цього поняття окреслено у словникових та 

наукових дефініціях: moneylender – “person who lends money at interest” [623, 

c. 187], лихвар – “особа, яка надає грошові позички (напр., на відміну від 

власника ломбарду, який надає позичку під заставу майна). Закон про 

споживацький кредит у Великій Британії (1974) вимагає, щоб “усі лихварі 

були зареєстровані, отримували щорічну ліцензію і вказували щорічну 

процентну ставку, під яку надається кредит” [578, c. 419]. У професійному 

мовленні це поняття представляють лексеми financier та capitalist, які, у свою 

чергу, формують синонімічну пару. Пор.: financier – “person who lends large 

amount of money to companies” [623, c. 112], “person who handles typically large 

sums of money, usually involving money lending, financing projects, large-scale 

investing, or large-scale money management. A financier today can be someone who 

makes their living from investments, particularly in investing in companies and 

businesses” (Financier [671]), фінансист – “особа, яка використовує свої гроші 

для фінансування ділової оборудки або ризикованого проекту, а також така, що 

домовляється про фінансування з торговим банком або іншою фінансовою 

організацією” [578, c. 246] :: capitalist – “owner of capital” [629, c. 99], “person 

who possesses capital and invests it in business” [625, c. 28], “person who provides 

capital of his own or organizes the collection of capital belonging to others, in order 

to set up and operate a business [605, c. 91]. 

Концептуальними синонімами до поняття “moneylender” є також поняття 

“trader” та “money manager”, які співвідносяться з ним через спільні ознаки 

“money / finance” та “sphere of activity”, пор.: “In finance, a trader is someone 

who buys and sells financial instruments such as stocks, bonds and derivatives. 

When a stock trader / investor has clients, and acts as a money manager or advisor 
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with the intention of adding value to their clients finances, he is also called a 

financial advisor or manager” (Trader (finance) [671]). Саме поняття “trader” у 

розумінні “moneylender” диференціюється у низку видових понять: “day 

trader”, тотожне поняття “individual investor” – “a trader who buys and sells 

financial instruments, e.g.: stocks, options, futures, derivatives, currencies, within 

the same trading day” (біржевий брокер, що здійснює фінансові операції 

протягом одного дня); “floor trader” – “a member of a stock or commodities 

exchange who trades on the floor of that exchange for his or her own account” 

(біржевий брокер, що здійснює операції власним коштом), синонімічні назви 

registered competitive trader, individual liquidity provider; “stock trader” – 

“individual or firm trading equity (stocks) on the stock market” (особа або фірма, 

що торгує цінними паперами (акціями) на фондовій біржі); “rogue trader” – “an 

authorised employee making unauthorised financial trading on behalf of their 

employer” (співробітник, уповноважений здійснювати незаконну фінансову 

торгівлю від імені свого керівництва)” (Trader [671]). 

Поняття “moneylender”, “financier” та “trader” є еквіполентними 

поняттями, взаємозамінними у певних контекстах, що дає можливість 

оперувати ними при описі образної складової концепту “money”. До 

синонімічних назв у професійному мовленні належать також фінансово-

економічні терміни speculator, banker та investor, через які, зокрема, 

визначають поняття “financier” та “trader”, напр.: “A financier today can be 

someone who makes their living from investments; traders are either professionals 

working in a financial institution or a corporation, or individual investors” 

(Financier [614]). Водночас термін banker майже повністю витіснив з 

сучасного ужитку дещо архаїчну назву moneylender, перебравши на себе 

відповідне поняття, пор.: banker – “a person or an organization that lends money 

or provides the services of a bank” [647, c. 47]. Отже, для опису образного 

компоненту концепту “money” оперуватимемо термінами financier, banker, 

capitalist, investor, speculator, trader. 
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Матеріалом для виокремлення образів-гештальтів, “Я-схем” та 

національних антропосимволів послужила стаття з додатку Builders & Titans 

до журналу Time (Time, Dec. 7, 1998), колективна монографія Making America 

[436], праця Management Gurus by D. Evans, енциклопедичні статті з The 

Encyclopedia Americana [597 EA 1997, Vol. 19], The New Encyclopedia Britannica 

[658, Vol. 7], Wikipedia, the free encyclopedia [671], статті з електронних джерел: 

The House of Rothschild by D. A. Rivera, Isaac Newton Institute Artefacts, Timeline 

of the Rothschild Family, Nathan Mayer Rothschild, Nathan Mayer Rothschild and 

the Creation of a Dynasty: The Criminal Years, 1806 – 1816 by 

H. Kaplan, присвячені життєдіяльності Джона Моргана та Натана Ротшильда. 

Наочно відтворювальні образи-гештальти відомих фінансистів 

представлені споглядацьким описом їхніх осіб: a fat cat in striped pants with a 

watch chain strung across an ample paunch; Morgan had a thunderclap voice, a 

ferocious glare and a grotesquely disfigured red nose (Time, Dec. 7, 1998), Morgan 

was physically large with massive shoulders, piercing eyes and a purple nose 

(J. Morgan); Eyes are usually called the windows of the soul. But in Rothschild’s 

case you would conclude that the windows are false ones, or that there was no soul 

out of them; the most inquisitive glance is drawn out of those fixed and leaden eyes; 

stony posture (N. Rothschild) [671]. 

Творчо осмислені образи-гештальти Дж. Моргана та Н. Ротшильда 

представлені науковими описами у формі: 

а) описів-біографій, побудованих за сценарієм: 1) дати народження – 

смерті; 2) місце народження; 3) імена батьків; 4) соціальне походження; 

5) основні віхи життя; 6) володіння власністю; 7) інноваційна складова 

діяльності; 8) вплив на економіку країни та інших держав; 9) благодійна 

діяльність; 10) кінцевий статок (див. Додаток В); 

б) об’єктних та адвербіальних словосполучень, речень-описів рис 

характеру, розумових здібностей, морально-етичних, релігійних, світоглядних 

принципів, уподобань та переконань: Morgan operated on a grand scale in both 

his private and business life. He and his companions gambled, sailed yachts, gave 
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lavish parties, and built palatial houses; Morgan was also a lay leader of the 

Episcopalian Church and one of the world’s leading art collectors [671], Morgan 

was a powerful personality who was accustomed to dominating every situation. By 

temperament, he was an aristocrat. He was devout Episcopalian and a great 

benefactor of the church. He also gave generously to hospitals and schools [654, 

Vol., с. 454]; Also a renowned art collector, he donated many works to the 

Metropolitan Museum of Art in New York City [658, Vol. 7, c. 21] (J. Morgan); 

Nathan’s skills at maintaining secrecy; Nathan Rothschild understood this market 

mechanism quite well and exploited it to the fullest; his illegal smuggling 

operations; the Rothschilds love wars; have faninced both sides of every war; the 

Rothschild family used the illuminati as a means to achieving their goal of world-

wide dominance (H. Kaplan) (N. Rothschild). 

в) номенклатурних одиниць, представлених: 

- енциклопедичними довідками: Morgan, J(ohn) P(ierpont) (b. April 17, 1837, 

Hartford, Conn. – d. March 31, 1913, Rome), U.S. financier and industrial 

organizer, one of the world’s primary financial figures during the two pre-World War 

I decades [658, Vol. 7, c. 21]; Nathan Mayer Rothschild (16 September 1777 – 28 

July 1836) was a London financier and one of the founders of the international 

Rothschild family banking dynasty [671]; 

- літературно-науковими артефактами: Bryman J. J.P.Morgan: Banker to a 

Growing Nation (2001), Carosso V. P. The Morgans: Private International Banking, 

1854-1913 (1987), Chernov R. The House of Morgan: An American Banking 

Dynasty and the Rise of Modern Finance (2001), Reeves J. The Rothschilds: the 

Financial Rulers of Nations by (1887), Rivera D. A. The House of Rothschild, 

Kaplan H. Nathan Mayer Rothschild and the Creation of a Dynasty: The Critical 

Years, 1806–1816 (2007); 

- назвами фінансових установ, спілок та інших організацій, започаткованих 

відомими фінансистами: J. P. Morgan’s US Steel, House of Morgan, J.P.Morgan 

and Co., Morgan Guarantee Trust, Morgan Stanley (investment house), Morgan 
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Grenfell (overseas securities house); N. M. Rothschild and Sons; Rothschild Сentral 

Bank, Russia; the House of Rothschild; 

- назвами товариств, спілок, навчальних закладів, благодійних фондів, інших 

інституцій, заснованих цими фінансистами: The J. P. Morgan Library and Art 

Museum (1924), Morgan-Tiffany and Morgan-Bement collections (in American 

Museum of Natural History); The Rothschild Archive in London; 

- авторськими оцінками-судженнями: After Napoleon’s defeat… the Rothschilds 

were the richest bankers in Europe; from 1920 on, there was only one power in 

Europe, and that is Rothschild; “You are a den of thieves vipers” (President Andrew 

Jackson). 

Образи “Я-схеми” фінансиста репрезентують на мовному рівні:  

1) атрибутивні словосполучення, що містять лексеми financier, banker та 

мовні одиниці у формі: 

а) антропонімів: Nathan Mayer Rothschild, financier [671]; 

б) антропонімів + топонімів: Morgan, J(ohn) P(ierpont), U.S. financier and 

industrial organizer [658, Vol. 7, c. 21]; Rothschild, Nathan Mayer, 1777 – 1836, 

British banker (Nathan Mayer Rothschild); 

в) прізвиськ-субститутів власних імен: Morgan – his nickname was Jupiter 

(Time, Dec. 7, 1998); Morgan is usually spoken of as “J. P.” to distinguish him from 

Henry Morgan, the pirate [671]; 

2) афоризмів про себе та свою діяльність: J. Morgan: “If you have to ask the 

price, you can’t afford it”; N. Rothschild: “The man who controls Britain’s money 

supply controls the British Empire, and I control the British money supply”. 

Національні антропосимволи фінансиста представлені на мовному рівні: 

а) переказами, історіями, легендами: In the 19th century the legend began which 

accuses him of having used his early knowledge of victory at the Battle of Waterloo 

to speculate on the Stock Exchange and make a vast fortune. Frederic Morton 

relates the story thus: To the Rothschilds, [England’s] chief financial agents, 

Waterloo brought a many million pound scoop [671]; 
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б) жартами, насмішками, анекдотами: Johny Morgan’s nasal organ has a purple 

hue [671]; 

в) образними епітетами: the financial rulers of nations (the Rothschilds); 

г) метафоричними назвами та висловами: money chase, to bestride Wall Street, 

money trust (J. Morgan); the age of the Rothschild; 

д) узагальненими судженнями: In fact, Morgan presided over so many large-scale 

industrial consolidations that he recast the banker’s role from that of handmaiden to 

master of industry (Time, Dec. 7, 1998); He often insisted that he or one of his 

partners be seated on the board of directors, to guard against risky decisions in the 

future. After a time, some began to refer to this process as “Morganization” [436, 

c. 485]; The name Rothschild is synonymous with banking and wealth (H. Kaplan); 

е) алюзіями, посиланнями, цитатами: Morgan had… a grotesquely disfigured red 

nose that, he once ruefully joked, had become “part of the American business 

structure” (Time, Dec. 7, 1998); 

ж) назвами культурних установ, премій, винаходів на честь відомих 

фінансистів: In 1911 Kunz named a newly found gem after his biggest customer: 

morganite [671]. 

На невербальному рівні національні антропосимволи фінансистів 

виявляють себе в образах кіно- та телемистецтва, скульптурних та портретних 

зображеннях: J. P. Morgan, 1902. By courtesy of the Library of Congress, 

Washington, D. C. [658, Vol. 7, c. 21]; Portrait of Nathan Mayer Rothschild (view 

from mezzanine). The portrait of Nathan Mayer Rothschild was presented to the 

Institute by Emma Rothschild and Sir Evelyn de Rothschild on 4 June 1998 

(I. Newton). 

Для виокремлення мовних стереотипів образу фінансиста були 

використані науково-публіцистичні описи життєдіяльності десяти відомих 

американських та британських фінансистів Бернарда Баруха, Воррена 

Баффета, Бенджаміна Грехема, Едварда Лемперта, Пітера Лінча, Чарльза 

Меррілла, Майкла Мілкена, Джорджа Сороса, Джона Темплтона та Мартіна 

Цвейга з додатку Builders and Titans до журналу Time (Dec. 7, 1998), 
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енциклопедичні статті з Wikipedia, the free encyclopedia [671] та Investopedia 

[633]: The Great Investors: Benjamin Graham [633]; The Great Investors: Peter 

Lynch [633], статті з інтернет-видань (Warren Buffett Biography; Ten Great 

Investors: Warren Buffett, #2 Warren Buffett; The Next Warren Buffett?; Investing 

Lessons from Benjamin Graham; Peter Lynch: 10-Bagger Tales; Ten Great 

Investors: Peter Lynch, Charles Merrill: Biography; Charles Merrill, Broker, Dies; 

Wall Street to Main Street: Charles Merrill and Middle-Class Investors; Michael 

Milken Biography; Michael Milken: Financier; Milken M. Why Capital Structure 

Matters; Milken to Pay $500M; George Soros 1930; George Soros – Business 

Leader by W. A. Atkins; Philanthropist: The Life and Times of a Messianic 

Billionaire by M. T. Kaufman (2003); Soros: The Life, Times, and Trading Secrets of 

the World’s Greatest Investor by R. Slater (1997); John Templeton, Pioneer Investor, 

Dies at 95; Sir John Templeton; Martin Zweig). В результаті аналізу були виявлені 

такі мовні стереотипи фінансиста: прототиповий образ, професійний 

стереотип, оцінний стереотип та соціальний стереотип. 

До основних атрибутів прототипового образу фінансиста належать: 

зовнішність та риси обличчя; риси характеру та розумові здібності. 

Атрибут зовнішність та риси обличчя має мовне вираження у таких 

атрибутивних словосполученнях: Dressed in a hand-tailored suit with a subtle 

pistripe and an open-collared blue-striped shirt (E. Lampert); a short, flamboyant 

fellow (Ch. Merrill). 

Атрибут риси характеру та розумові здібності на мовному рівні 

представлений окремими словами, атрибутивними та об’єктними 

словосполученнями, реченнями-описами: his personal frugality; displayed an 

amazing aptitute for both money and business; his uncanny ability to calculate 

columns of numbers off the top of his head (W. Buffett), a good student 

(B. Graham), self-absorbed, prideful; he should be at the center of any orbit he 

entered; he was marked by naive and exaggerated optimism that was unshakable 

(Ch. Merrill), excelled in school; graduated with business degrees and high honors; 

intensely private man who shunned publicity (M. Milken), wise enough (G. Soros), 
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encouraging open-mindness; flexible; kind of conviction and leadership; ability to 

maintain an elevated mood, avoid anxiety and stay disciplined; acquired the ideas 

of thrift, discipline, and self-sufficiency; an exceptional student, John graduated first 

in his high school class and was the first in his town to attend college; his work 

ethic and focus paid off (J. Templeton). Цей атрибут виявляє в цілому позитивні 

характеристики образу-прототипу сучасного фінансиста, до яких належать такі 

якості: wise, a good student, flexible, open-minded, avoid anxiety and stay 

disciplined, marked by optimism, хоча у ньому присутні і певні контрадикторні 

ознаки – center of any orbit vs. self-absorbed, intensely private man. 

Для професійного стереотипу фінансиста характерні три атрибути: 

освіта, ділові якості, професійні досягнення.  

Атрибут освіта репрезентують речення-описи: B. Baruch graduated from 

the City College of New York (B. Baruch), Buffett was educated at Woodrow Wilson 

High School; he received a B.S. in Economics; He then received a M.S. in 

Economics from Columbia University (W. Buffett), graduated from Columbia, as a 

salutatorian of his class, at the age of 20 (B. Graham), Lampert graduated from Yale 

University in 1984 (B.A., economics, summa laude) (E. Lampert), Lynch graduated 

from Boston College in 1965 and earned a MBA from the Wharton School of the 

University of Pennsylvania in 1968 (P. Lynch), Merrill was forced to leave college 

by lack of funds (Ch. Merrill), He graduated from Birmingham High School; the 

University of California, Berlkey; received MBA at the University of Pennsylvania 

(M. Milken), Soros graduated from the London School of Economics in 1952; 

Oxford University, DCL, 1990 (G. Soros), He attended Yale University… and 

graduated in 1934 near the top of his class. He attended Oxford University and 

graduated with a M.A in law (J. Templeton), Following high school, he earned 

degrees from three of the nation’s leading business schools, including a BSE from 

the Wharton School of the University of Pennsylvania in 1964, an MBA degree from 

the University of Miami, in 1967, and a Ph.D. in finance from Michigan State 

University in 1969; Professor of Finance; taught finance at Iona College and 

Baruch College (M. Zweig). Очевидно, атрибут освіта є вагомим фактором у 
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стереотипізації портрета успішного фінансиста, про що свідчить предикат 

graduated, номенклатурні назви вищих навчальних закладів London School of 

Economics, City College of New York, Boston College, Yale University та їхня 

кількість – he earned degrees from three of the nation’s leading business schools; 

наукові ступені – MBA, M.A in law, MBA degree, Ph.D. in finance, Professor of 

Finance, іноді фахова викладацька діяльність – taught finance, на противагу 

окремим випадкам часткової (як у Ч. Меррілла) браку вищої освіти – was 

forced to leave college. 

Атрибут ділові якості репрезентують атрибутивні словосполучення та 

речення-описи: By 1910, he had become one of Wall Street’s best known financiers 

(B. Baruch), his stockpicking skills; he had a clear-eyed view of the risk 

(W. Buffett), There is nothing Lampert likes to control more than how money is 

spent (E. Lampert), His secret was a punishing work schedule; his uncanny talent as 

a portfolio manager (P. Lynch), Mr. Merrill’s great capacity for hard work; 

Mr. Merrill’s was the first…to realize the importance of selling stocks and bonds to 

small investors; He was the first investment banker to realize that chain stores 

would one day dominate retailing; he was also the first bigname Wall Streeter to 

predict the Great Crash of 1929 (Ch. Merrill), money-raising ability (M. Milken), 

enormously successful speculator; the greatest hedge-fund investor in modern times 

(G. Soros), bargain-minded; audacious investor; mutual fund pioneer 

(J. Templeton), stock picker and market timer; he predicted the stock market crash 

of October 1987 (M. Zweig). Цей атрибут є вагомим у формуванні стереотипу 

фінансиста, що засвідчують атрибутивні словосполучення bargain-minded, 

audacious investor, enormously successful speculator, mutual fund pioneer та 

предикати predict, realize. 

Атрибут професійні досягнення представляють речення-описи: In 1903 he 

had his own brokerage firm; Baruch owned a tungstem (wolfram) mining 

community named Atolia in California’s Mojave Desert (B. Baruch), By 1960, 

Buffett had seven partnerships; In 1962, Buffett became a millionaire (W. Buffett), 

Graham is considered the first proponent of Value investment; His book, Security 
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Analysis, with David Dodd, was published in 1934 and has been considered a bible 

for serious investors (B. Graham), chairman of Sears Holding Corp. and founder, 

chairman, and CEO of ESL Investments (E.Lampert), In 1977, Lynch was named 

head of the then obscure Magellan Fund which had $18 million in assets (P. Lynch), 

He set up one of America’s first wire houses – brokerage firms with branch offices 

<…> connected by Teletype; established Charles E. Merrill & Co in 1914;Merrill 

was not only one of the most successful stockbrokers in American history, but 

probably the most innovative and influential (Ch. Merrill), Soros is the founder of 

Soros Fund Management. In 1970 he co-founded the Quantum Fund with Jim 

Rogers; Soros is the chairman of Soros Fund Management and the Open Society 

Institute and a former member of the Board of Directors of the Council on Foreign 

Relations (G. Soros), His Templeton Growth, Ltd. (investment fund), established in 

1954, was among the first who invested in Japan in the middle of the 1960s 

(J. Templeton), He went on to become a successful and influential investment 

advisor on Wall Street (M. Zweig). Атрибут професійні досягнення є найбільш 

вагомим для цього стереотипу, про що свідчить його кількісний показник – 19 

мовних одиниць. Професійний стереотип фінансиста увиразнюється у такому 

узагальненому описі: graduated from the сollege with degrees and honors, 

successful speculator, best known financier, mutual fund pioneer, the first to predict, 

owns the brokerage firm, started the partnership, founded the Fund, established the 

company, earned profits, became a millionaire. 

Оцінний стереотип фінансиста представляють п’ять атрибутів – 

морально-етичні характеристики, ставлення до підлеглих, партнерів та 

клієнтів, благодійна діяльність, внесок у розвиток суспільства, фінансові 

махінації та неправові дії. 

Атрибут морально-етичні характеристики репрезентують оцінні 

судження інших людей, а також власні висловлення фінансистів про свою 

діяльність: Baruch’s faith helped him to make his fortune (B. Baruch), Buffett 

described him as the second most influential person in his life after his own father; 

Graham had such an overwhelming influence on his students that two of them 
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named their sons after him; According to Warren Buffett, Graham said that he 

wished every day to do something foolish, something creative, and something 

generous. Buffett said that Graham excelled most at the least (B. Graham), “Good 

Time Charlie Merrill”, his friends called him; a well-known philanderer and bon 

vivant (Ch. Merrill), not a man to compromise his principles (G. Soros), Templeton 

took a broad view of spirituality and ethics (J. Templeton), renowned for his 

eccentric and lavish lifestyle (M. Zweig). Цей атрибут характеризує типового 

фінансиста як яскраво вираженого індивідуаліста з контроверсійними 

якостями, які можна узагальнити у такому описі: working alone, influential 

person, faith in God, conducts eccentric and lavish lifestyle. 

Атрибут ставлення до підлеглих, партнерів та клієнтів увиразнюється в 

реченнях-описах та фрагментах текстів: Graham recommended that investors 

spend time and effort to analyze the financial state of companies (B. Graham), 

spending most of his time mentoring young analysts (P. Lynch), He was convinced 

that the average American who wanted to invest should be able to buy shares in the 

stock market, which was previously a playground for the wealthy (Ch. Merrill), 

Zweig’s advice has also helped many other investors (M. Zweig). Цей атрибут 

знаходить значно менше мовних репрезентацій у стереотипизації фінансиста 

на противагу оцінному стереотипу образу бізнесмена, що пояснюється 

специфікою фінансової діяльності і вужчим колом професійного спілкування. 

Атрибут благодійна діяльність на мовному рівні репрезентують назви 

іменних премій та грантів, навчальних та культурно-просвітницьких закладів, 

інших суспільних інституцій, заснованих фінансистами, а також речення-

описи цієї діяльності: Buffett is also a notable philanthropist, having pledged to 

give away 85 per cent of his fortune to the Gаtes Foundation (W. Buffett); Peter 

Lynch focuses a great deal of time on philanthropy. The Lynches give money 

primarily in five ways: as individuals, through the Lynch Foundation, through a 

Fidelity Charitable Gift Fund, and through two charitable trusts. The Lynch 

Foundation, which had $74 million in assets in 2003, supports education, religious 

organizations, cultural and historic organizations, and hospitals and medical 
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research (P. Lynch); Charles Merrill left nearly six million dollars to institutions to 

offer classes on free enterprise to students and the public (Ch. Merrill); Milken has 

also been engaged in philanthropic activities since the early 1980s. he is co-founder 

of the Milken Family Foundation, chairman of the Milken Institute, and founder of 

medical philanthropies funding research into melanoma, cancer and other life-

threating deseases (M. Milken); Soros has been active as a philanthropist since the 

1970s, when he began providing funds to help black students attend the University 

of Cape Town in apatheid Sounth Africa, and began funding dissident movement 

behind the iron curtain; These efforts occur primarily through the Open Society 

Institute (OSI) and National Soros Foundations; Time magazine in 2007 cited two 

specific projects – $100 million toward Internet infrastructure for regional Russian 

universities; and $50 million for the Millennium Promise to eradicate extreme 

poverty in Africa; Other notable projects have included aid to scientists and 

universities throughout Central and Eastern Europe. Soros also pledged an 

endowment of €420 million to the Central European University (CEU); Soros gave 

$3 million to the Center for American Progress, $5 million to MoveOn, and $10 

million to America Coming Together (G. Soros); As a philanthropist, Templeton 

established the John Templeton Foundation, the Templeton Prize for Progress 

Toward Research or Discoveries about Spiritual Realities in 1972, the Templeton 

Library in Sewanee, Tennessee, the Templeton College of the University of Oxford 

(J. Templeton). Чисельність мовних репрезентатів цього атрибуту (15 мов. од.) 

засвідчує його вагоме місце в колективній професійній свідомості носіїв 

англійської мови, а його присутність в більшості біографічних описів 

фінансистів говорить про популярність такого роду діяльності, що набула 

глобальних масштабів в сучасному діловомі світу й отримала назву 

philanthrocapitalism revolution. 

Атрибут внесок у розвиток суспільства репрезентують оцінні судження 

інших людей про відомих фінансистів: Baruch played a major role in turning 

American industry to full-scale war production (B. Baruch), made America the 

shareholder nation (Ch. Merrill), He played a significant role in the peaceful 
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transition from Communism to Capitalism in Hungary (1984-89). Later, his funding 

and organization of Georgia’s Rose Revolution was considered by Russian and 

Western observers to have been crucial to its success; He helped found the Center 

for American Progress; In 1922 Soros founded Central European University, with 

its primary campus in Budapest and other campuses in Prague and Warsaw; Soros 

spent $50 million to help revive war-torn Sarajevo (G. Soros), які в цілому 

схвально відгукуються про їхню діяльність. 

Атрибут фінансові махінації та неправові дії представляють в 

основному оцінні судження інших людей: Pеter Lynch has been implicated in the 

improper receipt of tickets from brokerage firms that sought and obtained orders to 

buy or sell securities on behalf of Fidelity’s advisory clients (P. Lynch), noted for his 

1990 guilty plea to multiple felony charges that he violated US securities laws; 

Milken was indicted on 98 counts of racketeering and securities fraud in 1989 

(M. Milken), he made using the insider information; He was dubbed “the man who 

broke the Bank of England” (G. Soros). Цей атрибут не є чисельним, присутній 

лише в окремих біографічних описах, проте таким, що впливає на формування 

негативної оцінки у стереотипізації образу фінансиста у професійній 

колективній свідомості носіїв англійської мови. 

Соціальний стереотип фінансиста представляють три атрибути: 

соціальне походження, кінцевий майновий стан та суспільне визнання. 

Атрибут соціальне походження на мовному рівні представляють 

атрибутивні словосполучення та речення-описи: the son of a physician 

(Ch. Merrill), Milken was born in Encino, California to an upper middle class 

Jewish family (M. Milken), son of Tivadar (lawyer) (G. Soros), Templeton was born 

into a poor Tennessee family (J. Templeton). Згідно з цим атрибутом, за своїм 

соціальним походженням більшість фінансистів – вихідці з різних прошарків 

суспільства, що засвідчують такі номінації: upper middle class, son of a 

physician, son of a lawyer, a poor Tennessee family. 

Атрибут кінцевий майновий стан представляють на мовному рівні 

предикативні словосполучення, речення-твердження та речення-описи: he had 
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become a millionaire (B. Baruch); In 2008, Buffett became the richest man in the 

world, worth $62 bn according to Forbes (W. Buffett); His earnings in 2006 were 

estimated to be from $1.0 bn to 1.5 bn USD (E. Lampert); Mr. Merrill amassed great 

wealth (Ch. Merrill); With estimated net worth of around $2.1 bn as of 2007, he is 

ranked by Forbes magazine as the 458 richest person in the world (M. Milken); 

Soros, at 81 years of age, was listed as the 22nd richest person in the world, with a 

net worth estimated at $20 bn; accumulated a large fortune (G. Soros); Templeton 

became a billionaire (J. Templeton); becoming one of the richest man in the world 

(M. Zweig). Цей атрибут увиразнюють номінації millionaire, billionaire, money 

master, the richest man / person in the world, amassed great wealth / accumulated a 

large fortune, що свідчить про високий кінцевий майновий стан типового 

фінансиста. 

Атрибут суспільне визнання представляють загально відомі епітети, 

перифрази та прізвиська, почесні титули, звання, афоризми, оцінні номінації та 

речення-судження, посилання, цитати, енциклопедичні статті, окремі праці, 

присвячені відомим фінансистам; на невербальному рівні його увиразнюють 

різні нагороди та відзнаки, портретні та скульптурні зображення: Bernard 

Mannes Baruch (pronounced /bәru:k/; August 19, 1870 – June 20, 1965) was an 

American financier, stock-market speculator, statesman, and political consultant 

[614]; “The Lone Wolf on Wall Street”; Mr. Baruch was inducted into the Junior 

Achievement U.S. Business Hall of Fame in 1997; Baruch College (University of 

New York) was named after him as well as a residential building on the Stony Brook 

University campus; Baruch College, in Manhattan, New York has a statue of 

Bernard Baruch sitting on a bench inside of its entrance center; Awards: Bernard 

Baruch Handicap at Saratoga Race Course; During President Roosevelt’s “New 

Deal” program, Baruch was a member of the “Brain Trust”; Bernard Baruch was 

the first to use the term “Cold War”; Grant J. L. Bernard M. Baruch: The 

Adventures of a Wall Street Legend (1997); Warren Edward Buffett (born August 

30, 1930) is an American investor, businessman, and philanthropist. He is one of the 

most successful investors in history [614]; Buffett is often called the “Oracle of 
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Omaha” or the “Sage of Omaha”; Last year America’s most beloved investor; In 

1999, Buffett was named the top money manager of the twentieth century; In 2007, 

he was listed among Time’s 100 Most Influential People in the world; Buffet M., 

Clark D. Buffettology; Hangstrom R. The Warren Buffett Way (2008); Benjamin 

Graham (May 8, 1894 – September 21, 1976) was an American economist and 

professional investor [614]; Edward S. Lampert, “Eddie” (born July 27 1962) is an 

American investor, financier and businessman [614]; Cramer J. Blue-Light 

Specialist: A Conversation with Eddie Lampert, New York magazine, Dec. 6, 2004; 

Yuval R. The man behind the deal, CNNMoney.com (Nov. 17, 2004); Peter Lynch 

(born January 19, 1944) is a Wall Street stock investor [614]; a legendary investor; 

Mr. Lynch was inducted into the Junior Achievenent U.S. Business Hall of Fame in 

1991; Lynch coined some of the best known mantras of modern individual investing 

strategies. His most famous investment principle is simply, “Invest in what you 

know”; He also coined a phrase “ten bagger”; “Fidelity Investments: Lynched”, 

The Economist print edition; Charles Edward Merrill (October 19, 1885 – 

October 6, 1956) was a philanthropist, stockbroker and one of the founders of 

Merrill Lynch & Company [614]; he coined a phrase “Bringing Wall Street to Main 

Street”; Sobel R. Dangerous Dreamers: The Financial Innovators from Charles 

Merrill to Michael Milken (1993); Michael Robert Milken (born July 4, 1946) is an 

American financier and philanthropist [614]; nicknamed the Junk Bond King; 

Milken’s high-yield “pioneer” status; Bailey F. Fall from Grace: The Untold Story 

of Michael Milken (1992); George Soros (pronounced /ґsorous/ or /ґsor s/, 

Hungarian IPA: /ґѓoroѓ/ (born August 12, 1930, as Schwartz Gyцrgy in Budapest, 

Hungary) is a Hungarian-American currency speculator, stock investor, 

businessman, philanthropist, and political activist [614], “Soros, the Speculator”, 

the world’s greatest money manager, investment savvy, giant of finance, He received 

honorary doctoral degrees from the New School for Social Research (New York), the 

University of Oxford in 1980, the Corvinus University of Budapest, and Yale 

University in 1991. Soros also received the Yale International Center for Finance 

Award from the Yale School of Management in 2000 as well as the Laurea Honoris 
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Causa, the highest honor of the University of Bologna in 1995; Bruck C. “The 

World According to Soros”, The New Yorker, Jan. 12, 1995; Sir John Templeton 

(November 29, 1912 – July 8, 2008) was an American-born British stock investor, 

businessman and philanthropist [614]; the legendary mutual-fund manager; the 

greatest global stock picker of the century”; He was created a Knight Bachelor in 

1987 for his philanthropic efforts; Templeton was introduced into the Junior 

Achievement U.S. Business Hall of Fame in 1996; In 2007, Templeton was named 

one of Time magazine’s 100 Most Influential People; He received AIMR’s first 

award for professional excellence in 1991; Golden Nuggets from Sir John 

Templeton, 1997; Martin E. Zweig (born 1942 in Cleveland, Ohaio) is an American 

stock investor, investment advisor and financial analyst [671]; the Wall Street 

tycoon; gained widespread public fame; Reese J. The Guru Investor: How to Beat 

the Market Using History’s Best Investment Strategies. Цей атрибут крім 

разноманітних мовних форм вираження має невербальні репрезентації, що 

надає йому більшої наглядності та візуалізації у професійній колективній 

свідомості. 

Результати аналізу уможливлюють представити розгорнутий опис 

стереотипу фінансиста, який існує y професійній колективній свідомості носіїв 

англійської мови: wise, disciplined, optimistic, open-minded, flexible, center of any 

orbit :: self-absorbed, a good student, graduated with degrees and honors, bargain-

minded, audacious investor, enormously successful speculator, mutual fund pioneer, 

established the company, faith in God, conducts eccentric and lavish lifestyle, 

instructed employees, helped other investors, a notable philanthropist, influential 

person, played a significant role, violated US securities law, became a 

millionaire,the richest man in the world, amassed great wealth, the most successful 

investor, the Wall Street tycoon, gained widespread public fame. Образний 

компонент концепту “money” має ще й невербальну форму вираження, 

візуалізуючись в малюнку money is wealth (див. Додаток E). 

5.2.5. Фреймова модель концепту “money”. У професійній колективній 

свідомості концепт “money” структурується у предметний фрейм, який 
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ілюструє матеріал публікацій How to Detect Counterfeit US Money, How to 

Recognize a Fake US Bill, словникова стаття Money з Oxford Guide to British and 

American Culture [606 OGBAC 2001, c. 352], опис 100-доларової банкноти How 

to Identify a Counterfeit U.S. Dollar Banknote in ‘Counterfeit Forgeries’ (див. 

Додаток Д). Фрейм-структура концепту “money” з вершиною 100-dollar bill, 

слотами: “material / texture”, “layout”, “system of protection” та субслотами 

“form”, “configuration”, “colour”, поєднаними відношеннями характеризації, 

розгортається у квалітативну схему: ЩОСЬ (money) є ТАКИЙ (фізичні 

характеристики – матеріал, розмір, форма, структура, якість) (Схема 5.4). 
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Схема 5.4. Предметний фрейм концепту “money”. 

 

Згідно зі схемою 5.4, предметний фрейм концепту “money” містить такі 

слоти. Слот 1 – “material / texture” (матеріал / фактура) заповнюють номінації, 

що позначають матеріал, з якого виготовлена банкнота: crisp, new bill; slightly 

raised ink; color-shifting ink; colored strands; red and blue fibers embedded in the 

paper; the feel of a bill; its distinctive feel; the traditional feel of money; by 

touching it; by feeling them; the bill feels all right; to feel the texture of this ink; 

money rag now has colored filament; microprinting will be crisp and clear; the ink 

used in U.S. currency is actually magnetic; напр.: The paper that money is printed 

has changed little since the implementation of cotton rag. 
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Слот 2 – “layout” (візуальне зображення), у свою чергу, є вершиною для 

трьох інших слотів: “form” (форма), “configuration” (конфігурація) та “colour” 

(колір). Слот 2.1 – “form” заповнюють номінації, що позначають форму і 

розмір банкноти: unbroken borders, the sawtooth points, напр.: US bills are all the 

same size, whatever their value, and measure about 2x6 inches (6.5x15.5 

centimeters). Слот 2.2 –“configuration” заповнюють номінації, що позначають 

нумерацію та атрибути банкноти: 1. the value; 2. the check letter, 2A. the 

quadrant number, 3. the face plate number, 4. the back plate number the serial 

numbers, Federal Reserve and Treasury seals, fine lines around the head of the 

person in the portrait; 5. the name of the bank, 6. the year of series; напр.: On the 

front, each has a picture of a famous American; the portraits are sharp and contain 

very fine detailing; Слот 2.3 – “colour” заповнюють номінації, що позначають 

колір банкноти: it changes color, from green to black, then back to green, напр.: 

the 100 dollar bill should glow red, All are green and so are sometimes called 

greenbacks. 

Слот 3 – “system of protection” (система захисту) заповнюють номінації, 

що позначають засоби захисту банкноти: watermark, security thread, напр: The 

watermark is embedded in the paper to the right of the portrait; A section of the 

security thread is visible in the circle near the portrait. A watermark bearing the 

image of the person whose portrait is on the bill can be found on all $10, $20, $50 

and $100 bills series 1996 and later. 

Отже, базовий концепт “money” посідає одне з центральних місць в 

економічній теорії і є ключовим для сучасного англомовного бізнес-дискурсу. 

Цей концепт формує смислова організація понять: власне “money”, “pay / 

payment”, “value”, “cost / price”, “wealth”, “income / profit”, “coin, banknote / 

bill”, “cash” та “currency”, які вербалізуються у синонімічний ряд термінів: 

assets, banknotes, benefit, capital, cash / currency, coins, dividend, earnings, 

finance, fortune, funds, gain(s), income, money, profit, property, return(s), revenue, 

surplus, wealth, yield. Лексема money є полісемантом, що має такі спеціальні 

значення: “coin or note”, “means of payment”, “measure of value”, “store of 
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wealth”. Етимона концепту “money” виявити не вдалося, оскільки він 

сформувався у давніших, ніж латинська, мовах. На базі поняттєвого ядра 

концепт “money” організовує смислові центри “money is value”, “money is 

payment”, “money is a reward”, “money is wealth”, “money is a cause of illegal 

actions”, які увиразнюють різноструктурні мовні одиниці та бізнес-контексти. 

Образний компонент фoрмують образи-картинки, “Я-схеми”, антропосимволи, 

мовні стереотипи та прототипи фінансиста, розглянуті на матеріалі біографій 

відомих американських і британських фінансистів, банкірів, інвесторів та 

фінансових спекулянтів Дж. Моргана, Н. Ротшильда, Б. Баруха, В. Баффета, 

Б. Грехема, Е. Лемперта, П. Лінча, Ч. Меррілла, М. Мілкена, Дж. Сороса, 

Дж. Темплтона та М. Цвейга. Результати аналізу представлені в розгорнутому 

описі образу-стереотипу фінансиста, який існує у професійній колективній 

свідомості носіїв англійської мови. Концепт “money” структурується у 

предметний фрейм з вершиною 100-dollar bill з відношеннями характеризації, 

який розгортається у кваліфікативну схему, що відображає фізичні 

характеристики об’єкта.  

 

5.3. Ментальна структура концепту “management” 

 

Дисертаційне дослідження О. О. Клименко [138], присвячене вивченню 

семантико-комунікативних характеристик концепта “менеджмент”, його 

лінгвокультурній специфіці у професійній свідомості американського і 

російського соціумів, що виражається в соціокультурних розбіжностях у 

ставленні до управлінської діяльності. Ця праця далеко не вичерпує усіх 

складових концепту, зокрема не торкається його поняттєвої організації, 

смислотвірного потенціалу, не відображає образно-ціннісний та фреймовий 

компоненти, що становить мету даного підрозділу. 

5.3.1. Зміст терміна management та його синонімічні зв’язки. 

Ключовий концепт “management”, що cкладає базовий рівень концептуалізаціії 

в англомовному бізнес-дискурсі, співвідноситься з макроконцептом “business” 



356 

 

опосередковано через поняття “аn organization” / “а business” (підприємство / 

організація): management – “the control or organization of people, a business” 

[647, c. 249]. 

Англійське дієслово manage (італ. manneggiare, від лат. manus – 

“рука”) запозичене через посередництво давньофр. мови у формі manège у 

ХVІ ст. з первинним значенням “to train a horse” (об’їзджати коня) [647, c. 551]. 

Французський суфікс -ège з часом асимілювався в англійській мові, набувши 

більш звичної форми -аge. Проте, цей процес не позначився на формуванні 

спортивного терміна manège (“манеж, школа або мистецтво верхової їзди, 

виїзд коней”) [576, Т.2, c. 17], який дотепер сприймається носіями англійської 

мови як франкомовне запозичення. З часом дієслово manage набуло 

переносних значень “to handle” (керувати), “to wield” (володіти (зброєю, 

інструментом), “to conduct an affair” (вести справу), “to control people” 

(керувати людьми), а з XVIII ст. ще й “to do successfully” (успішно щось 

робити) [661, c. 551]. У сучасній англійській мові економіки семантична 

парадигма дієслова manage обіймає такі значення: “to organize” 

(організовувати), “to manipulate, to handle, to run, to supervise, to direct, to 

control, to govern, to command” (керувати), “to conduct, to lead” (вести [за 

собою]), “to motivate” (заохочувати), “to monitor” (відслідковувати), “to have 

charge of, to have responsibility” (відповідати за щось) [621, c. 213; 623, c. 175; 

636, c. 283; 647, c. 249; 660, c. 495; 668, c. 1092]. Згідно з А. Файолем, 

“управляти” – значить передбачати і планувати, організовувати й віддавати 

розпорядження, координувати і контролювати (to manage is to forecast and to 

plan, to organize and to command, to co-ordinate and to control) [495, c. 134]. 

У XVI ст. від основи manage утворився похідний іменник management на 

означення поняття, що набуло надзвичайного поширення й популярності в 

сучасній концепції бізнесу. Згідно з науковим баченням, менеджмент – це 

“сукупність принципів, методів, засобів і форм організації та управління 

виробництвом з метою підвищення його ефективності та збільшення 

прибутку” [583, c. 194; 594, c. 123; 599, c. 220]. 
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До найближчих синонімів імені концепту management належать терміни 

administration, leadership, directorship та supervision. Терміни administration та 

management мають спільні значення “organization”, “control”, пор.: 

administration – “control or routine organization of a company or particular 

business activity” [647, c. 15]. У широкому значенні під терміном administration 

розуміють процес управління не тільки в бізнесі, а й у державних органах 

влади: “Administration is sometimes used to refer to the activities of the higher 

level of the management group who determine major aims and policies <…> which 

is often used in government departments, e.g. the Civil Service” [425, c. 5]; у 

вузькому значенні – вище керівництво компанії, синонім top management: “The 

term top management usually refers to management above departmental level and is 

loosely applied to directors” [425, c. 6]. 

Термін leadership визначають через значення “power of leading” [644, 

c. 479], напр.: Effective communication is one of the principal tools of modern 

leadership [504, c. 90]. Терміни leadership та management мають спільні 

значення “running” (керівництво) та “directing” (управління) [623, c. 175], 

диференційною ознакою для терміна leadership є “ability to get others to follow” 

[442, c. 69]. Традиційно під цим терміном розуміли застосування сили у формі 

наказів, згодом його почали пов’язувати зі згодою на співробітництво людей, 

що працюють разом” (leadership used to imply the power to issue orders, whereas 

now it is exercised with the consent and collaboration of the persons working 

together) [504, с. 90], напр.: The most effective style of management seems to be 

one in which the manager shares power with subordinates. Leadership functions are 

best carried out by managers who have interest, knowledge, skills and motivation to 

perform them effectively [451, c. 46]. Крім того, поняття “leadership” входить як 

одна зі складових до загальної теорії менеджменту, що складає тріаду понять: 

management theory = structure ↔ strategy ↔ leadership, а обидва терміни 

уживають паралельно на позначення цього економічного конструкту, напр.: 

Leadership theory tells us more about the personal responsibility within the 

employees’ stakes (motivation) and means (money, goods, location, etc.). The three 
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areas of management theory is illustrated in figure 1.2 [491, c. 4]. Терміни 

management та leadership є взаємозамінними у таких контекстах: management 

style / leadership style, напр.: Participative style is the leadership style in which the 

leader encourages a free flow of communication and shares decisions with the 

group. The most effective management style seems to be one in which the manager 

shares power with subordinates [434, c. 11]. 

До синонімічного ряду терміна management належать також близькі за 

значенням лексеми directorship та supervision, які заступають його у певних 

контекстах. Термін directorship вживається у двох значеннях: “post of director”, 

напр.: He was offered a directorship with Smith Ltd [623, c. 83] та “управління, 

завідування, керівництво” [575, c. 174], напр.: But the truth is, directorships 

remain a vital function of business, and those who are successful at it are in great 

demand (Moneywatch, Oct. 15, 2008). Термін supervision вживають на 

позначення “контроль, спостереження” [575, c. 479] і визначають як “the 

process of watching others work to make sure a job is done properly” [647, c. 410], 

причому деякі лексикографічні джерела наголошують на семі “guidance”: 

“Supervision does not mean control of another but guidance in a work, professional 

or personal context” [671], напр.: According to the study carried out at the 

Michigan University Research Centre about the main characteristics of an effective 

manager, it has been found that in highly productive sectors managers were more 

likely to: enjoy their job authority and responsibility; give general as opposed to 

close supervision of their subordinates; be employee – rather than production-

oriented (MURC). Лексема supervision синонізується з терміном monitoring, 

пор.: monitor – “to observe smth closely; to record and test the operation of smth”, 

напр.: Factory supervisors assign work and monitor progress [647, c. 270], яку 

також долучаємо до синонімів терміна management. В результаті 

порівняльного аналізу дефініцій потенційних номінаторів концепту 

зауважуємо, що термін administration має значно ширше значення, охоплює 

ширшу, ніж бізнес, сферу; терміни leadership та directorship стосуються лише 

одного аспекту управління, а саме керівництва людьми (“guidance”), терміни 
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supervision та monitoring стосуються контрольної функції управління, а значить 

відображають процес управління не в повній мірі. Звідси можна зробити 

висновок, що термін management за своєю семантикою є найвірогіднішим 

вербалізатором цього концепту, що підтверджують визначення поняття 

“management” в International Dictionary of Management: “effective use and 

сoordination of resources such as capital, plant, materials and labour to achieve 

defined objectives with maximum efficiency” [634, c. 186] та Business Dictionary: 

“organization and coordination of the activities of an enterprise in accordance with 

certain policies and in achievement of clearly defined objectives” [612]. 

Лексема management, яка є дериватом однокорінного дієслова, хоча й не 

має словотвірної продуктивності, проте виявляє високий дистрибутивний 

потенціал, утворюючи словосполучення: business management, cash 

management, chain management, company management, contract management; 

management accounting, management committee, management control system, 

management function, management guru; to interfere in the management, to take 

advantage of management та ін.; професійно марковані паремії: Good 

management and feed give eggs, Good management is better than good income та 

ін.; афоризми відомих бізнесменів: A manager should always understand where 

he wants to go (H. Ford), Companies have to be led, not managed (G. Dyke), A 

manager develops people including himself (P. Drucker), The manager is a cultural 

hero (G. Hofstede) та ін. (див. Додаток Б). 

Текстотвірний потенціал вербалізатор концепту management реалізує в 

організації жанрових форм management letter, management agreement та 

рубрик: Management. Organizatonal Structure, Management Team and Board of 

Advisors, Management Team Gaps, Manager, Managing Risk, Capital Management, 

Performance Management, Risk Management, Strategic Risk Management та ін. 

Підтвердженням статусу лексеми management як номінатора концепту є 

її теоретичне осмислення в наукових теоріях: administrative management theory, 

behavioral management theory, classical management theory, scientific 

management theory, принципах та методах ведення бізнесу: bottom-up 
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management (управління за принципом “згори-донизу”), management by 

differences / by exception (управління за відхиленням від правил), management 

by goals / objectives / results / MBO (управління за методом оцінки 

ефективності), management by programme (управління за програмою), 

management by walking about / MBWA / management by wandering around 

(управління шляхом безпосереднього контакту з підлеглими), product 

management (управління по продукту); моделях управління: matrix 

management, галузевих дисциплінах: financial management (управління 

фінансовою діяльністю), asset / cash / money / wealth management (управління 

активами), human resourse / manpower / personnel management (управління 

персоналом, керівництво кадрами), marketing management (управління 

маркетингом), property / real estate management (управління власністю / 

нерухомістю), retail / sales management (управління збутом) та напрямками 

теоретичних досліджень: crisis management, fund / investment / portfolio 

management (управління портфелем цінних паперів), knowledge management 

(управління інформацією), time management (планування та контроль часу); 

принципах навчання управлінню: management consulting, management course, 

management development, management games, management integrative learning, 

management techniques, management training; наукових працях з управління 

бізнесом: The Principles of Scientific Management by F.W.Taylor (1911), 

Management: Tasks, Responsibilities, Practicesy by P.F.Drucker (1974), High 

Output Management by A.S.Grove (1995), The Future of Management by G.Homel 

(2007), Management Basics by S.Quinn (2010), Managing Your Manager by 

D.Gonzague (2010) та ін.; наукових періодичних виданнях: Academy of 

Management Journal, Management Today, Am., Management Review, Am.; 

спеціальних навчальних закладах: scientific management school, management 

process school, Institute of Management, (U.S.); економічній термінології: span of 

management, portfolio management, risk management, total quality management / 

TQM та ін. 
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Подальша концептуалізація поняття “management” в колективній 

професійній свідомості відбувається у формі образних епітетів: bottom-up 

management, country-club management, hands-off management, hands-on 

management, impoverished management, middle-of-the-road management, open-

book management, span of management, top management; бізнес-метафор: 

management buy-in, management buy-out, management clear-out, management 

shake-up, management by walking about, management by wandering around; 

персоніфікації: management plays a vital role. 

Термін management виявляє такі словникові значення: 

- “organizational skill” (організаційні навички) [546, c. 314], тж. “skill of 

directing and controlling the work of a company” (навички керівництва 

компанією) [636, c. 286], напр.: In banking as in every other business, good 

management is essential [636, c. 286], Talk to our risk management department 

about your company’s current management of illnesses and accidents [636, c. 287]; 

- “people who control a company” [647, c. 249], “directors and managers who 

have the power and responsibility to make decisions and oversee an enterprise” 

[112] (у цьому значенні цей термін вживається з означеним артиклем the), 

напр.: In Europe, you’ve had a sea change in the last five years in the quality of the 

management (FT / Business, Nov. 19, 2007). Хоча в окремих випадках 

спостерігаємо вживання іменника management у цьому значенні й без 

означеного артикля, напр.: At this week’s stormy annual meeting not only 

management but also the French retailer’s new activist investors came under fire 

over their plans (FT, May 2, 2007). Виявлено також оказіональні випадки 

уживання лексеми management як злічуваного іменника у формі множини, 

напр.: He suggests managements should consider selling and leasing back property 

assets or raising cash by issuing commercial, mortgage-backed securities (FT, May 

2, 2007), та у присвійному відмінку, напр.: The whole question of span of control 

is linked to the top managements’ views about the number of levels they should have 

in their organization [451, p. 156]; 
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- “a project or a process” [588, c. 249], напр.: Management can mean a 

process by which scarce resources are combined to achieve given ends. A useful 

approach is to consider management to be a process whereby a suitable 

environment is created for effort to be organized to accomplish desired goals [425, 

c. 5-6]. 

Фразеологічно зв’язане значення “style of leadership” (стиль керівництва) 

термін management виявляє у колокаціях: careful management, firm management, 

participative management, power management, tough management тощо. 

У процесі аналізу були віднайдені контекстуальні значення терміна 

management: 

- “branch of science” (галузь науки), напр.: The management and 

Organizations area at Central Michigan University prepares you to be a high-

performing manager, change agent, consultant, or untreprener [524]; 

- “sphere of economic activity” (сфера економічної діяльності), напр.: 

The Human Resource Management major provides the students with the knоwledge 

and skills necessary to create, develop, and maintain a productive workforce [524]; 

-  “general leadership” (загальне керівництво), напр.: OPIC and SBA 

staff will also meet regularly to share information about economic, financial, and 

political development, as well as risk mitigation and management (OPIC AR 2002, 

p. 15); 

- “directorship” (керівна посада), напр.: She became one of the firm’s 

leading sales persons and was promoted to management (Mary Kay Cosmetics). 

Отже, термін management має словникові значення: “organizational skill”, 

“people who control a company”, “a project or a process”, фразеологічно зв’язане 

значення “style of leadership” і поповнює свою семантичну парадигму  

контекстуальними значеннями “branch of science”, “sphere of economic activity”, 

“general leadership” та “directorship”, виявленими у професійному мовленні.   

5.3.2. Поняттєва організація концепту “management”. У широкому 

розумінні поняття “management” – це “особливий різновид професійної 

діяльності, спрямованої на досягнення певних цілей шляхом раціонального 
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використання матеріальних і трудових ресурсів із застосуванням певних 

принципів, функцій та методів; сукупність осіб, що ідентифікуюються з цією 

професією, а також з органами або апаратом управління; феномен, що інтегрує 

у собі управлінську діяльність, кадрову політику; стан усієї управлінської 

інфраструктури в різних масштабах” [597, c. 545]. 

Слід зауважити, що організація є невід’ємним елементом соціальної 

структури сучасного індустріально розвиненого суспільства. Як відомо, будь-

яка організація (зокрема бізнесова) є “раціональною системою з чітко 

визначеними цілями і формалізованою соціальною структурою, якій 

притаманні розподіл праці між її членами, вертикальне підпорядкування, 

засоби контролю та взаємини за певними правилами” [588, c. 366]. 

Необхідність узгодження діяльності людей під час виконання спільної роботи 

завжди вимагає управлінських навичок й уміння приймати рішення. 

Накопичений практичний досвід і знання потребують їх осмислення та 

систематизації, що стало поштовхом до формування в мові концепту-поняття 

“management” [229, c. 323]. 

У науковій картині світу поняттєва парадигма концепту “management” 

почала інтенсивно розвиватися на поч. ХХ ст. з появою особливого напрямку 

досліджень – наукових методів управління, що вивчають теорію і практику 

передбачення, планування, організації, координації та контролю виробництва. 

Ідея менеджменту як наукової дисципліни пов’язана з іменами таких видатних 

теоретиків і практиків бізнесу, як Фредерік Тейлор, Анрі Файоль, Генрі Форд, 

Альфред Слоун, Пітер Дракер, Том Пітерс та ін., які заклали підвалини 

наукового менеджменту (scientific management). З їхньою допомогою поняття 

“management” у сучасному його розумінні значно збільшило свій обсяг: 

“Although management is most often associated with business administration, its 

subject matter can be applied in a broad range of settings from one’s personal 

resources to social, governmental, educational, health care and religious 

organizations” [524]. До поняття менеджменту почали долучати різні методи і 
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тактики управління, а саме управління поширилося на нетрадиційні галузі й 

об’єкти, як наприклад, матеріальні та грошові ресурси. 

У сучасних лексикографічних джерелах поняття “management” 

визначають як “organization and coordination of the activities of a business in 

order to achieve defined objectives” [623], “decision making with respect to the 

allocation of an organization’s resources toward the achievement of specific 

objectives” [524], розглядаючи його як один з факторів виробництва, а його 

функції визначають як створення корпоративної культури, планування, 

організацію, управління та контроль за ресурсами підприємства для 

досягнення визначених цілей. 

До поняттєвої парадигми концепту “management” належать також 

поняття “the management” (керівництво / керівний орган організації) та 

“management style” (стиль керівництва). Збірне поняття “the management” (тж. 

“the general management”) диференціюється у такі видові поняття: 

- “senior / higher / high-level / top / top-level / upper / strategic management”, 

напр.: Shell announced several top-level management changes, including the 

retirement of the president [636, c. 286]; 

- “middle / middle-level / tactical management”, напр.: Eliminating a layer of 

middle management, will move the decision-making process closer to the customer 

[577, c. 286]; 

- “lower-level / frontline / junior / line / operational management”, напр.: In a 

large organisation, many of the tasks of junior management are routine and boring 

[636, c. 286]. 

Сучасна система управління головну увагу приділяє не особистим 

якостям, а стилю керівництва менеджера (management style), який поділяють 

на participative / democratic (демократичний), autocratic (авторитарний) та 

laissez-faire (ліберальний). Семантика перших двох термінів доволі прозора, 

третій вимагає пояснення. Laissez-faire – термін, авторство якого приписують 

купцю Ж. Гурлаю (1712 – 1759), запозичений з французської мови, де він має 

значення “дозволяти, не заважати, махнути рукою, не чинити спротиву, надати 
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подіям природного ходу, пустити на самоплин”, в наказовому способі “Нехай 

буде так” або як риторичне запитання “Чи не однаково?” [580, c. 484]. В 

англійській мові цим терміном позначають тип економіки з мінімальним 

втручанням держави, так звану laissez-faire economy [578, c. 350]. З часом 

відповідну назву отримала доктрина, яка пропагувала невтручання уряду в 

ринковий механізм і надавала приватним підприємствам можливість 

розвиватися самостійно, згодом – стиль управління, що дозволяє працівникам 

самостійно приймати рішення під час виконання завдань, напр.: The laissez-

faire management style is characterized by the manager allowing subordinates to 

make most decisions [342, c. 167]. Згідно з науковими дефініціями, змістовими 

ознаками поняття “management” є “planning”, “directing”, “organising”, 

“coordination”, “control”, “defined objectives”, “decision making”. До поняттєвої 

складової концепту “management” також входять поняття “the management”, 

“manager” та “management style”. 

5.3.3. Смислові центри концепту “management”. Реалізація 

репрезентантів концепту в жанрових формах аnnual report, business plan, 

бізнес-періодиці, науковій літературі з менеджменту Management: Tasks, 

Responsibilities, Practicesy by P. F. Drucker [470-471], Pocket Manager by 

T. Hindle  [495], Key Business Concepts by B. Karlöf  [504], Human Resource 

Management Practice by M. Armstrong [427], Management: The new competitive 

landscape by T. S. Bateman, S. A. Snell [434], Management: Theory and Practice 

by J. A. Cole [451], Behavioural Sciences by A. G. Cowling et al. [456], Human 

Resources Management by H. T. Graham, R. Bennett [485] формує такі смислові 

центри концепту “management”, зорганізовані на базі його поняттєвого ядра: 

“management is planning” (менеджмент – це планування), “management is 

organising” (менеджмент – це організація), “management is decision-making” 

(менеджмент – це прийняття рішень), “management is motivation” (менеджмент 

– це мотивація), “management is control” (менеджмент – це контроль). 

Смисловий центр “management is planning” організовує термінопоняття 

“planning” та його еквіполенти “goal / objective”, “strategy”, “tactics”, які 
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асоціюються з поняттям “management”, представлені на мовному рівні 

відповідними термінами та їх словосполученнями: business / corporate 

planning, strategic planning, clear goal, long-term objectives, overall objectives, 

alternative strategy, business / corporate strategy; model of planning, stages of 

planning; pursuit of objectives; definition / formulation of strategy; to evaluate a 

plan / tactics / strategy, to achieve а goal / objective, to define / set а goal / 

objective, to meet а goal / objective, to develop a strategy / tactics; фраземами: 

plan gives rise to actions / performance; афоризмами відомих менеджерів: A 

manager should always understand where he wants to go (H. Ford); науковими 

описами процесів планування бізнесу: Managers evaluate alternative plans and 

precise tactics before choosing a specific course of action [469, c. 114], Corporate 

planning also involves deciding the policy, or code of conduct, of the organization in 

pursuit of its objectives; Strategic objectives will be influenced strongly by the views 

of the owners of the organization [451, c. 105, 111]. 

Смисловий центр “management is organising” організовує термінопоняття 

“organising” та його еквіполенти “coordination”, “delegation”, “team-building”, з 

якими асоціюються управління, представлені на мовному рівні відповідними 

термінами та їх словосполученнями: proper coordination, forms of organizing, 

process of organizing, delegation of authority, practice in delegation, reason for 

delegation, to delegate the functions; фраземами: to be in charge of, to take charge 

of, науковими описами процесів організації бізнесу: Now and in the future, 

effective managers will be using new forms of organizing and viewing their people 

as perhaps their most valuable resources [434, c. 15], One of the major questions 

which has to be faced when considering the practical aspects of delegation is how 

many subordinates can be managed effectively by any one manager or supervisor. 

Activities which are designed to change behaviour at work include coaching and 

counselling, team-building, training and development [451, c. 155, 168]. 

Смисловий центр “management is decision-making” організовує 

термінопоняття “decision-making”, представлене на мовному рівні відповідним 

терміном та його словосполученнями:  administrative / agreed / bad / 
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controversial / earlier / good / key / long-term / managerial / (non)-programmable / 

(non)-repetitive / (non)-routine / operating / right / sequential / short-term / (un)-

popular decision; quality of decision, type of decision; to make / to reach / to side-

step / to take / to trasmit a decision, to make the contribution to decision-making, 

напр.: Developing managerial effectiveness was based on quality of decisions [456, 

c. 5], We take the tough, unpopular decisions that other management teams dodge 

(FT / Business, Nov. 27, 2007), It takes a certain kind of person to be able to make 

the contribution to problem-solving and decision-making that is required by OD 

[523, c. 168]; афоризмами відомих підприємців: It’s not hard to make decisions 

when you know what your values are (W. Disney).  

Смисловий центр “management is motivation” організовує термінопоняття 

“motivation”, його еквіполенти “encouragement” та “stimulation”, суміжні 

поняття “incentive”, “promotion”, “remuneration”, “award”, представлені на 

мовному рівні відповідними термінами та їх словосполученнями: benefits 

package, fringe benefits, financial incentive; incentive wage; remuneration policy, 

total remuneration; form of incentives, practice of awarding, set of awards, form of 

rewards; to give an increase / promotion, to offer premium, to pay a bonus / 

premium / remuneration, фраземою a pay spine, напр.: …the practice of awarding 

executives five year or 10-year options based on earnings’ growth often is a simple 

scam. The beautiful irony is that these two companies – one British, the other Dutch 

– say their intention is “to adopt a policy of executive remuneration based on US 

standards” (FT, March 13, 2013), They may feel good when they get an increase; 

apart from an extra money, it is a highly tangible form of recognition and an 

effective means of of helping people that they are valued [427, c. 167]; наукові 

дефініції, які визначають способи мотивації співробітників компаній: 

“Commission – a special form of incentive in which payments to sales 

representatives are made on the basis of a percentage of the sales value they 

generate” [427, c. 615]; A reward system consists of financial rewards (fixed and 

variable pay) and employee benefits, which together comprise total remuneration. 

Special allowances may also be paid [427, c. 614],  
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Смисловий центр “management is control” організовує термінопоняття 

“control” та його еквіполенти “appraisal”, “assessment”, “check”, “evaluation”, 

представлені на мовному рівні відповідними термінами та їх 

словосполученнями: effective / quality / poor control; employee / (in)formal / 

performance appraisal; consistent / integrated / job / morale assessment; 

comparative / consistency / control / cycle / field / operational / periodic / quality / 

check; competence-based / job(-related) / skill-based evaluation; method / system / 

techniques for control, control of standards; timetable for appraisal; kind of 

assessment; focus on evaluation, method of evaluation; check of cash, check of the 

profitability; to apply / maintain / provide control, to carry out appraisal, to keep a 

check on activity, фраземою span of control (кількість підлеглих, підпорядковах 

одному керівнику); науковими описами системи контролю та оцінки, загально 

прийнятої в капіталістичній економіці: Appraisal programs are designed not only 

to provide more systematic control of the behaviour of subordinates, but also to 

control the behaviour of superiors. To appraise a subordinate and his performance 

is part of the manager’s job; In the 1960’s they developed a method of span 

evaluation which allocated weightings and points to different degrees of key 

variables in delegation; There are several reasons why appraisals are carried out in 

organisations. The expression “performance appraisal” usually the assessment of 

staff or managerial performance, and not to that of manual workers; Thus, for 

example, job evaluation focuses on jobs, not on job-holders. The span of control or 

the number of employees reporting directly to one person can vary considerably 

between one organization or unit and another [451, c. 325-326]. 

5.3.4. Образний компонент концепту “management”. Крім поняттєвого 

(вербально-логічного) компоненту архітектоніка концепту “management” 

містить також унаочнені образи, що репрезентують конкретне поняття 

“manager”. Зміст цього поняття окреслено у словникових та наукових 

дефініціях: “a person employed to manage, i.e. to control or direct part or all of the 

work of other employees in a business, industrial concern or other organization” 

[605, c. 331]; “who provides the decisions and supervision necessary to implement 
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the owner’s business objectives and achieves stability and growth” [624, c. 341], 

“does not own a business but sells skills to act on behalf of the owners and does not 

produce personally but is indispensable for making others produce, through 

motivation” [496, c. 34] і позначається терміном manager (fem. manageress, Br. 

old-fashioned). 

У 30-х рр. ХХ ст. менеджмент остаточно перетворився на професію, 

галузь знання – на самостійну дисципліну, а соціальний прошарок менеджерів 

– на впливову суспільну силу. Поява соціального інституту менеджерів була 

історично обумовлена об’єктивним процесом відокремлення капіталу-функції 

від капіталу-власності, усуспільненням виробництва, концентрацією капіталу, 

різким збільшенням розмірів промислових підприємств. До управлінської 

праці в організації професійних менеджерів залучають за відповідну і зазвичай 

високу заробітну плату, що відрізняє їх від управлінців-власників 

(бізнесменів), які володіючи капіталом і засобами виробництва, отримують 

особистий прибуток (див. підрозділ 4.1.4). 

Образи-гештальти менеджера – це сенсорно-перцептивні образи, 

опредмечені мовним знаком, що існують у професійній колективній свідомості 

носіїв мови. Вони виявляють себе як образи людини, суспільно значущої для 

суб’єкта пізнання (у нашому випадку бізнес-спільноти), достатньо відомої й 

поцінованої у певному соціумі. Такою постаттю є Фредерік Тейлор, який 

вважається основоположником наукової теорії менеджменту і одним з перших 

менеджерів-професіоналів в історії американського бізнесу. Матеріалом 

дослідження Образів-гештальтів, “Я-схем” та національних антропосимолів 

послужили фахові джерела: T. S. Bateman et al. Management: The New 

Competitive Landscape (2004), J. A. Сole Management: Theory and Practice 

(1993), D. Evans Management Gurus (2000), A. Huczynski et al.  Organizational 

Behaviour (1991), C. Kennedy Guide to the Management Gurus (1998), інтернет-

публікації та енциклопедичні статті, присвячені життєдіяльності Ф. Тейлора. 

Як засвідчує матеріал дослідження, образи-гештальти менеджера 

представлені на мовному рівні:  
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а) розгорнутими текстами-описами біографії Ф. Тейлора (див. Додаток В); 

б) атрибутивними, об’єктними словосполученнями, реченнями-описами: 

- рис характеру – too intelligent; being naive; contradicting himself; He 

always tried too hard at everything; But rest was something that Taylor never 

wanted; Taylor knew that he could succeed (D. Evans, pp. 1-16); [497, c. 281];  

- релігійних та світоглядних поглядів – Quarker engineer (C. Kennedy, 

p. 208), He was a religious young man (D. Evans, p. 3),  

- людських якостей – He never really understood people; It didn’t matter if 

the workers were unhappy (D. Evans, p. 9); 

- професійних якостей – a good teacher; a slave-driver; a source of that 

fierce, unholy obsession of efficiency; Taylor had always hated working with his 

hands (D. Evans, pp. 1-16); 

- манери поведінки – he was an eccentric; In his business life… he was 

always arguing with workers; In his private life he often behaved in a very strange 

way (D. Evans, p. 2); 

- уподобань та переконань – Taylor deeply antogonized the labour unions 

(C. Kennedy, p. 210), Taylor believed that workers didn’t want responsibility; 

workers were nothing; it was their job simply to obey (D. Evans, p. 15), Taylor 

assumed workers were motivated by receiving money [434, c. 32]; To Taylor, the 

human being was an economic animal who responded directly to financial 

incentives [497, c. 291]; 

в) енциклопедичними довідками про життєдіяльність Ф. Тейлора – 

Frederick Winslow Taylor (March 20, 1856 to March 21, 1915) was born to a 

wealthy Quaker family in Philadelphia, Pennsylvania, USA. He wanted to attend 

Harvard University, but poor eyesight forced him to consider an alternative career. 

In 1874, he became an apprentice patternmaker, gaining shop-floor experience that 

would inform the rest of his career. He obtained a degree in Mechanical 

Engineering through a highly unusual (for the time) series of correspondence 

courses at the Sevens Institute of Technology, graduating in 1883 (Kanigel 1997: 

182-183, 199). He and Maunsel White (with a team of assistants) developed high 
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speed steel. He eventually became a professor at the Tuck School of Business at 

Dartmouth College [671]; 

г) літературно-науковими артефактами, зокрема авторськими працями з 

менеджменту – F. W. Taylor: Notes on Belting (1894), A Pierce-rate System (1895), 

On the Art of Cutting Metals (1906), The Principles of Scientific Management 

(1911); 

д) критичними оцінними судженнями – Taylor сoncentrated on the 

instrumental aspects of human behaviour. He saw workers as units of production. 

He thus neglected the psychological and social variables which affect 

organizational behaviour. Taylor was aware that workers had feelings and that they 

associated with others in the factory. He assumed that these aspects were irrelevant 

to the problems of productivity. Taylor regarded the worker as a machine fuelled 

only by money; Taylor’s writings represent some of the first systematic attempts to 

analyse and institute management practices that could be applied to organizations 

in general. The fact that Taylor tended to treat workers as machines was partly the 

result of his own training and experience in engineering [497, c. 282-291]; Taylor 

ignored many job-related social and psychological factors by emphasizing only 

money as a worker incentive [434, c. 32]. 

Образи “Я-схеми” менеджера на мовному рівні репрезентують: 

1) атрибутивні словосполучення та речення, що містять лексеми 

manager(-theorist), management consultant / expert, chief officer, general manager 

та мовні одиниці у формі: 

- антропонімів – Frederick Winslow Taylor, a management consultant [671]; 

Frederick Winslow Taylor (1856-1915), was one of the early practical manager-

theorists [451, c. 12]; After a few months, they asked Taylor to become the manager 

of a small group of workers; Soon after he finished his course in engineering in 

1883, Taylor was made Midvale’s Chief Engineering Officer; In 1890, Taylor was 

asked to become General Manager of the Manufacturing Investment Company; His 

opportunity came in 1898 when he was offered a job as manager of the Bethlehem 
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Steel Works (D. Evans, p. 6-13); Frederick Taylor (left) and Dr. Lillian Gilbreth 

(right) were early experts in management efficiency [434, c. 32]; 

- антропонімів + топонімів – the man with a strong claim to being America’s 

first management consultant, Frederick Winslow Taylor was the Quarker engineer 

who invented scіentific management… [434, c. 208]; 

- прізвиськ-субститів власних імен – Even at college, where he was 

nicknamed “Speedy”, Taylor was obsessed with improving efficiency [434, c. 209); 

2) авторські афоризми та вислови – “In the past man has been first. In the 

future the System will be first”; “With triumph of scientific management, unions 

would have nothing left to do”; F. W. Taylor: “the principal objective of 

management should be so secure the maximum prosperity for employer, coupled 

with the maximum prosperity of each employee” [434, c. 210]. 

Національні антропосимволи менеджера. Ідеалізація постаті відомого 

американського менеджера-професіонала Ф. Тейлора в колективній 

професійній свідомості носіїв англійської мови сприяла трансформації його 

образу в національний, а згодом і світовий символ механістичної системи 

виробництва та бездушного управління людьми. На мовному рівні цей символ 

виявляє себе в: 

- образних епітетах – the forerunner of time and motion study [434, c. 208]; 

the pioneering Taylor [451, c. 15]; an idealistic craftsman; a huckster of efficiency; 

a maker of modern world [614]; 

- перифразах – The Father of Scientific Management (D. Evans, p. 2), the 

pioneer of scientific management [451, c. 12]; 

- загальних назвах, що походять від власних імен на позначення 

суспільних явищ (метонімічна антономазія) – Taylorism, Taylorized, напр.: 

Taylorism in action; Taylorism in the USSR in 1918 [497, c. 285, 290], His 

approach is also often referred to, as Taylor’s Principles, or frequently 

disparagingly, as Taylorism; In the USSR, Lenin was very impressed by Taylorism, 

which he and Stalin sought to incorporate into Soviet manufacturing. Taylorism and 

the mass production methods of Henry Ford thus became highly influential during 
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the early years of the Soviet Union; In similar fashion he linked his proposals to 

shorter hours of work, without bothering to produce evidence of Taylorized firms 

[671]; 

- алюзіях, посиланнях, цитатах, назвах друкованих видань тощо, напр.: 

His ceaseless quest for “the one best way” changed the very texture of twentieth-

century life [671]; Weisbord, M. Productive Workplaces Revisited (Chapter 2: 

Scientific Management Revised: A Tale of Two Taylors) (2004); Kanigel, R. The One 

Best Way: Frederick Winslow Taylor and the Enigma of Efficiency (1997). 

Для виокремлення мовних стереотипів образу менеджера 

послуговуємося науково-публіцистичними описами життєдіяльності відомих 

американських та британських управлінців-професіоналів Альфреда Слоуна, 

Пітера Дракера, Тома Пітерса та Чарльза Хенді з монографії D. Evans 

Management Gurus (2000), енциклопедичними статтями Alfred P. Sloan, Peter 

Drucker, Tom Peters, Charles Handy [614], Alfred P. Sloan, Peter Drucker: 

Biography [613 Wikianswers ], статтями з електронних видань Management 

guru: Alfred P. Sloan; Alfred P. Sloan, Inventor of Modern Corporation; About Peter 

F. Drucker; Peter F. Drucker, a Pioneer in Social and Management Theory; The 

Man Who Invented Management; Charles Handy. В результаті аналізу були 

виокремлені такі мовні стереотипи сучасного менеджера: прототиповий 

образ, професійний стереотип, оцінний стереотип та соціальний стереотип. 

До основних атрибутів прототипового образу менеджера належать: 

зовнішність та риси обличчя; риси характеру та розумові здібності. 

Атрибут зовнішність та риси обличчя має мовне вираження в 

атрибутивних словосполученнях: a handsome man in a plaid robe; his fat, frog-

like neck; a gnomic and mysterious elder (P. Drucker).  

Атрибут риси характеру та розумові здібності на мовному рівні 

представлений окремими словами, атрибутивними словосполученнями та 

реченнями-описами: clever enough (A. Sloan); the young Peter Drucker was very 

clever; He got excellent results at school; The curiosity instilled in Drucker as a 

child led him to pursue diverse subjects; an intensely private man; a very brilliant 



374 

 

and famous man; keen insight and the ability to convey his ideas in popular 

language (P. Drucker), He was a serious student and worked hard (T. Peters), his 

talent as a writer on management (Ch. Handy). Цей атрибут в цілому виявляє 

позитивні характеристики прототипового образу менеджера, до яких відносять 

такі якості, як: a very brilliant, very clever, a serious student, excellent results, 

worked hard. 

Для професійного стереотипу менеджера характерні три атрибути: 

освіта, ділові якості, професійні досягнення. 

Атрибут освіта в основному репрезентують речення-описи: He 

graduated from the Massachussets Institute of Technology in 1895; At the age of 17 

he did matriculate there and received a bachelor’s degree in electrical engineering 

(A. Sloan), Drucker was educated in Austria and England and earned a doctorate in 

public law and international relations from the University of Frankfurt in 1931, 

Drucker was a professor of management at the Graduate Business School of New 

York University (P. Drucker), He attended Cornell University, receiving a bachelor’s 

degree in civil engineering in 1965, and a master’s degree in 1966. He then studied 

business at Stanford Business School, receiving an M.B.A. and Ph.D. (T. Peters), 

Handy was educated as a boarder at Bromsgrove School and Oriel College, Oxford; 

Professor of Business management (Ch. Handy). Атрибут освіта є суттєвим 

елементом у стереотипізації образу успішного менеджера, про що свідчить 

предикат graduated, номенклатурні назви вищих навчальних закладів: 

Bromsgrove School and Oriel College, Oxford; Graduate Business School, Stanford 

Business School, Massachussets Institute of Technology, Cornell University, New 

York University, University of Frankfurt; наукові ступені: a bachelor’s degree, a 

master’s degree, a doctorate, M.B.A., Ph.D., а також фахова викладацька 

діяльність: professor of management, Professor of Business management. 

Атрибут ділові якості репрезентують атрибутивні словосполучення та 

речення-описи: he was a man who always put business first; Sloan had no interests 

outside work; he took his job seriously (A. Sloan), his extraordinry energy and skills 

as a communicator (P. Drucker), He’s a consensus builder and does an excellent job 
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of identifying the gifts and skills of others; he builds a team (T. Peters). Цей атрибут 

формує позитивний стереотип сучасного менеджера, що засвідчує оцінна 

лексика extraordinry energy, excellent job, consensus builder, took his job seriously. 

Атрибут професійні досягнення представляють речення-описи: Alfred 

Sloan created a structure so people could be more creative with their time and have 

it be well spent; He also established a pricing structure; Sloan became famous for 

managing diverse operations with financial statistics such as return on investment; 

Sloan was building an organization which accepted competition; He introduced the 

idea of the manager as a professional; He had also thought of the market in a new 

way; pioneered in automotive innovation and built General Motors into one of the 

world’s largest companies; Under his leadership it [GM] surpassed Ford Motor Co 

in sales and became the largest corporation in the world; Sloan invented new 

business models and management methods that catapulted GM into the top spot; In 

He accomplished this not only by innovations such as four-wheel drive, crankcase 

ventilation, and knee-action brakes but, more importantly, by adopting the staff 

principle of management. He centralized administration and decentralized 

production and put each product in its own division and eliminated intracompant 

competition; argely due to his invention, GM became the pioneer in market 

research, public relations and advertising (A. Sloan), Peter Drucker invented the 

discipline of management; Peter Drucker introduced the idea of management by 

objectives; His groundbreaking work turned modern management theory into a 

serious discipline, and he influenced or created nearly every facet of its application, 

including decentralization, privatization, and empowerment, and has coined such 

terms as the “knowledge worker” (P. Drucker), He’s also a pioneer in working with 

vendors in developing better products; Peter’s success also stems from the hundreds 

of interesting ideas; Peters suggested MBWA – management by walking around 

(T. Peters), he isolates four different management styles or cultures; coined the 

terms “portfolio worker” and “Shamrock Organization” (Ch. Handy). Атрибут 

професійні досягнення є найвагомішим атрибутом цього стереотипу, що 

засвідчує його кількісний показник – 19 мовних одиниць. Професійний 
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стереотип сучасного менеджера увиразнюється в узагальненому описі: 

graduated from the collede / Institute / University, received a bachelor’s / mater’s 

degree, earned a doctorate, was a professor of management, professional, a pioneer, 

a consensus builder, builds a team, created a structure, accepted competition, 

introduced many management concepts, coined a term. 

Оцінний стереотип сучасного менеджера представляють чотири 

атрибути: морально-етичні характеристики, ставлення до підлеглих та колег, 

благодійна діяльність, внесок в розвиток суспільства.  

Атрибут морально-етичні характеристики репрезентують оцінні 

судження інших людей, а також власні висловлювання менеджерів про свою 

діяльність: He respected the values of education, personal responsibility and 

businesses’ accountability to society; Central to his philosophy is the view that 

people are an organization’s most valuable resource and that a manager’s job is to 

prepare and free people to perform; He argued that CEO compensation should be 

no more than 20 times what the rank and file make – especially at the companies 

where thousands of employees are being laid off. “This is morally and socially 

unforgivable”, Drucker wrote, “Business should always be a part of society; The 

purpose of business is to serve society” (P. Drucker). Цей атрибут характеризує 

типового менеджера як високо освідчену людину з гуманістичним світоглядом, 

яка керується загальнолюдськими гуманітарними цінностями, що засвідчують 

номінації values of education, personal responsibility, accountability to society. 

Атрибут ставлення до підлеглих та колег репрезентують речення-описи 

та авторські вислови: His attitude to GM’s workers was very different. GM workers 

earned good money when the company was producing lots of cars. But in the bad 

times, there was no job for them and they earned nothing at all; In the 1930s GM, 

long hostile to unionization, confronted its workforce in an extended contest for 

control; Sloan was averse of violence; He preferred the subtle use of spying 

(A. Sloan), “Business should not see workers simply as a cost”; “The workers are 

the most important thing in any company” (P. Drucker), Peters has encouraged 

personal responsibility (T. Peters). Цей атрибут представляють полярні 
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предикати, що відображають контрадикторні погляди та неоднозначне 

ставлення менеджераів до своїх підлеглих: від різко негативного – confronted 

workforce (A. Sloan), до однозначно позитивного – workers are the most 

important thing (P. Drucker). 

Атрибут благодійна діяльність увиразнюється в реченнях-описах та 

фрагментах текстів: The world’s first university-based executive education 

program – the Sloan Fellows – was created in 1931 at MIT under the sponsorship of 

Sloan. A Sloan Foundation grant established the MIT School of Industrial 

Management in 1952. Additional grants established a Sloan Institute of Hospital 

Administration, Sloan Program in Health Administration in 1955, a Sloan Fellows 

Program at Stanford Graduate School of Business in 1957, and at London Business 

School in 1965 (A. Sloan), For over 50 years, at least half of his consulting work 

was done free for nonprofits and small businesses; Drucker focused much of his 

time working with nonprofit organizations, often pro bono. The Salvation Army, 

C.A.R.E., the American Red Cross, the Navajo Indian Tribal Council and the 

American Heart Association, and his local Episcopal church in La Verne, 

California, all benefited from his councel (P. Drucker). Як засвідчує кількість 

мовних репрезентацій – 6, цей атрибут не є таким чисельним, як в оцінному 

стереотипі бізнесмена (10 мов. од.) або фінансиста (15 мов. од.), проте таким, 

що виражає загально прийняту норму відношення бізнесу до суспільства. 

Атрибут внесок в розвиток суспільства репрезентують оцінні судження 

інших людей про діяльність менеджерів: Peter Drucker has had a big effect not 

just on business, but also on the world; Drucker’s work had a major influence on 

modern organizations and their management over the past 60 years. 

Оцінний стереотип сучасного менеджера увиразнюється в 

узагальненому описі: respected the values of education, personal responsibility 

and businesses’ accountability to society; averse of violence, encouraged personal 

responsibility, created a program / grant, established a school / Institute, consulting 

work was done free for nonprofits, had a big effect not just on business, but also on 

the world. 
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Соціальний стереотип сучасного менеджера представляють три 

атрибути: соціальне походження, кар’єрний ріст та особисті досягнення, 

суспільне визнання. 

Атрибут соціальне походження на мовному рівні представляють 

атрибутивні препозитивні словосполучення та пропозиції: son of a prosperous 

businessman (A. Sloan), son of a high-level civil servant in Austria-Hungary; his 

father was a lawyer (P. Drucker), son of a Church of Ireland archdeacon 

(Ch. Handy), які презентують сучасного  менеджера як вихідця з заможних 

прошарків суспільства. 

Атрибут кар’єрний ріст та особисті досягнення репрезентують 

номенклатурні назви посад, речення-описи та фрагменти текстів: President & 

CEO of General Motors (A. Sloan), Writer, Professor, Management Consultant; 

Drucker served as a consultant for various government agencies in the United 

States, Canada and Japan. Drucker’s 39 books have been translated into more than 

thirty languages. He is the co-author of a book on Japanese painting, and made 

eight series of educational films on management topics. He also penned a regular 

column in the Wall Street Journal for 20 years and contributed frequently to the 

Harvard Business Review, The Atlantic Monthly, and The Economist. He continued 

to act as a consultant to businesses and non-profit organizations well into his 

nineties (P. Drucker), Author, Management Consultant; From 1974 to 1981, Peters 

worked as a management consultant at McKinsey & Co., becoming a partner and 

Organization Eddectiveness practice leader in 1979, and then in 1981, he went solo 

and became independent consultant (T. Peters), Handy’s business career started in 

marketing in Shell International. He was a co-founder of the London Business 

School in 1967 and left Shell in favour of the position of Professor of Business 

management in 1972. In mid ‘70s he worked in Windsor Castle, before deciding to 

plough his own furrow in life as a writer, lecturer and consultant; He is a frequent 

broadcaster, this includes his accessible series for the BBC World Service “The 

Handy Guide to the Gurus of Management” (Ch. Handy). 
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Атрибут суспільне визнання представляють загально відомі епітети, 

перифрази та прізвиська, почесні титули, звання, афоризми менеджерів, оцінні 

номінації та речення-судження інших людей, посилання, цитати, 

енциклопедичні статті, окремі праці, присвячені відомим менеджерам; на 

невербальному рівні цей атрибут увиразнюється в почесних відзнаках, 

нагородах, портретних та скульптурних зображеннях, меморіальних 

комплексах: Alfred Pritchard Sloan, Jr. (May 23, 1875 – Febr. 17, 1966) was a 

long-time president and chairman of General Motors; the most original CEO and 

organizational thinker of the 20th century; inventor of the modern corporation; His 

ideas were so clearly correct that we have forgotten that they were an invention 

(Dr. Schein); “The business of business is business”, “A car for every purse and 

purpose”, “If it’s good for America it’s good for General Motors and if it’s good for 

General Motors it’s good for America”, “A successful business needs strong 

competition” (A. Sloan); the perfect company man; Weaver W. Alfred P. Sloan, Jr., 

philanthropist, N.Y., 1975; the school was renamed in Sloan’s honor as the Alfred 

P. Sloan School of Management; Sloan’s name is also remembered in the Sloan-

Kettering Institute and Cancer Center in New York; The Alfred Sloan Prize at the 

Sundance Film Festival; Mr. Sloan was induced into the Junior Achievement U.S. 

Business Hall of Fame in 1975; Sloan received The Hundred Year Association of 

New York’s Gold Medal Award; The Alfred P. Sloan Museum in Flint, MI; Alfred 

P. Sloan. Cover of Time Magazine (Dec. 27, 1920) (A. Sloan), Peter 

Ferdinand Drucker (Nov. 19, 1909 – Nov. 11, 2005) was a writer, management 

consultant, and self-described “social ecologist”; a prolific writer, business 

consultant and lecturer; the man who invented management; Renaissance man; “the 

greatest management thinker of the last century” (J. Welch); “If business had 

caused the problems, then business could solve them” (P. Drucker); Beatty J. The 

World According to Peter Drucker, The Free Press, 1998; He was awarded the 

Presidential Citation, the university’s highest honor; He received 25 honorary 

doctorates from universities in the United States, Belgium, Czechoslovakia, Great 

Britain, Japan, Spain and Switzerland; He was the Honorary Chairman of the Peter 
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F. Drucker Foundation for Nonprofit Management; The university’s management 

school was named the Peter F. Drucker Graduate School of Management in his 

honor in 1987; Ducker was awarded the Presidential Medal of Freedom in July 

2002; He also received honors from the governments of Japan and Austria; In 1969 

he was awarded New York University’s highest honor, the NYU Presidential 

Citation; Drucker was introduced into the Junior Achievement U.S. Business Hall of 

Fame in 1996; In Cleveland, California, Eleventh Street was renamed “Drucker 

Way”; the Drucker Symposium-Speaker Overview Video; Lee Celano. Peter 

F. Drucker in 1990 (P. Drucker), Thomas J. “Tom” Peters (born Nov. 7, 1942) is an 

American writer on business management practices, best-known for “In Search of 

Excellence”; management guru; management superstar; In 1990, Tom Peters was 

honoured by the British Department of Trade and Industry (DTI) as one of the 

world’s Quality Gurus; In 2004, he also received an honorary doctorate from the 

State University of Management in Moscow; “Talent: develop it, sell it, be it” 

(T. Peters); Byrne J. A. The Real Confession of Tom Peters, Business Week, (2001-

12-03), Crainer S. Corporate Man to Corporate Skunk: The Tom Peters 

Phenomenon, Oxford, 1997 (T. Peters), Charles Handy (born 1932) is an Irish 

author/philosopher specialising in organisational behaviour and management; the 

most advanced management thinker; Britain’s greatest management visionary; He 

has been rated among The Thinkers 50 the most influential living management 

thinkers; In July 2006 he was conferred with a honorary Doctor of Laws by Trinity 

College, Dublin; He has Honorary Doctorate from Bristol Polytechnic, UEA, Essex, 

Durham, Queen’s University Belfast and University of Dublin. He is an Honorary 

Fellow of St. Mary’s College, Twickenham, the Institute of Education City and 

Guilds and Oriel College, Oxford. He was awarded a CBE in 2000 (Ch. Handy). 

Соціальний стереотип сучасного менеджера увиразнюється в такому 

мовному описі: son of a prosperous businessman / lawyer / archdeacon, President 

& CEO / writer / lecturer / professor / management consultant, company man, 

management thinker, management guru, received an honorary doctorate, was 

awarded, was honoured. 
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5.3.5. Фреймова модель концепту “management”. У професійній 

колективній свідомості структура концепту “management” розгортається в 

акціональний фрейм, який вибудовується на основі фрейм-структури 

“activity”, має вершину management, слоти: “subject of management”, “object of 

management”, “aim of management”, “means of management”, “result of 

management”, поєднані відношеннями каузації та контактної дії, і 

розгортається в акціональну схему: “ХТОСЬ-агенс (manager) діє на ЩОСЬ-

пацієнс (employeе) з МЕТОЮ (efficiency) з допомогою ЧОГОСЬ-інструменту 

(management techniques), отримуючи ЩОСЬ-фактитив (progress / decline)” 

(Cхема 5.5): 

MANAGEMENT 

   MM 

                                                       4.  

 

                                                                       SM                             OM 

 1.        2.  

 

       AM                             RM 

 3.         5.  
 

Cхема 5.5. Акціональний фрейм концепту “management”. 

Згідно зі схемою 5.5, акціональний фрейм концепту “management” 

містить такі слоти. Слот 1 – “subject of management” (SM) (суб’єкт 

менеджменту) репрезентований активно діючим началом, що його 

представляє конкретний, фізично існуючий індивід, заповнюють: іменник 

manager, його синоніми director, administrator, supervisor, chairman, Br., 

president, Am., head, boss, chief, назви керівних посад, почесні титули, видові 

назви line manager, operation manager.  

progress / 

decline 

effieciency 

employee manager 

man-t 

techniques 
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Слот 2 – “object of management” (OM) (об’єкт менеджменту), на який 

спрямована дія суб’єкта, заповнюють лексеми employee, subordinate, staff, 

personnel, workforce, професійні назви та назви посад працівників. 

Слот 3 – “aim of management” (AM) (мета менеджменту) – ідеальний 

образ бажаного, на який спрямована енергія суб’єкта, втілений в абстрактному 

економічному понятті “efficiency”, заповнює відповідна лексема та її 

лексичний варіант effectiveness. 

Слот 4 – “means of management” (MM) (засоби менеджменту), які 

визначають механізми здійснення керівництва, заповнюють терміноодиниці 

management techniques, planning, organising, motivation, control, decision-

making, їхні синоніми та словосполучення.  

Слот 5 – “result of management” (RM) (результат менеджменту), що 

полягає в реалізації управлінських функцій, заповнюють антонімічні мовні 

одиниці groth :: decline та їхні синоніми. 

Отже, базовий концепт “management” (етимон “hаnd”) посідає одне з 

центральних місць в економічній теорії і є ключовим для сучасного 

англомовного бізнес-дискурсу. Серед значень терміна management виявлені 

словникові: “organizational skill”, “people who control a company”, “a project or a 

process”, фразеологічно зв’язане “style of leadership” та контекстуальні: “branch 

of science”, “sphere of economic activity”, “general leadership”, “directorship”. 

Змістовими ознаками поняття “management” є “planning”, “directing”, 

“organising”, “coordination”, “control”, “defined objectives”, а також “the 

management”,  “manager” та “management style”. На базі поняттєвого ядра 

концепту “management” формуються п’ять смислових центрів: “management is 

planning”, “management is organising”, “management is decision-making”, 

“management is motivation”, “management is control”, які на мовному рівні 

репрезентують відповідні терміни, їхні синоніми, словосполучення, фраземи, 

які увиразнюють наукові дефініції, афоризми відомих менеджерів та бізнес-

контексти. Архітектоніка концепту “management” містить також унаочнені 

образи, що їх репрезентує конкретне поняття “manager”, яке формує у 
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професійній свідомості образи-гештальти, “Я-схеми” та національні 

антропосимволи менеджера, проілюстровані на біографічному матеріалі 

зачинателя американського менеджменту Фредеріка Тейлора. Мовні 

стереотипи (професійний, оцінний, соціальний) та прототиповий образ 

сучасного менеджера виокремлені з наукових, публіцистичних, інтернет та 

енциклопедичних видань, присвячених життєдіяльності відомих 

американських та британських управлінців-професіоналів Альфреда Слоуна, 

Пітера Дракера, Тома Пітерса та Чарльза Хенді, що їх репрезентують окремі 

словосполучення, епітети, прізвиська, почесні титули, речення-описи, 

авторські афоризми та бізнес-контексти. Соціальний стереотип має також 

невербальну форму вираження, візуалізуючись у почесних відзнаках, 

нагородах, портретних та скульптурних зображеннях відомих управлінців. 

Схематизацію концепту “management” відображає акціональний фрейм з 

вершиною management та слотами, поєднаними відношеннями каузації та 

контактної, який розгортається в акціональну схему.  

 

5.4. Модель лінгвоконцептосфери бізнес-дискурсу 

 

ЛК бізнес-дискурсу можна уявити як структуровану єдність концептів, 

поєднаних між собою різного роду зв’язками: ієрархічними (вертикальними), 

які існують між різностатусними концептами та горизонтальними, які 

пов’язують концепти одного рівня. Семантичні зв’язки між концептами 

вирізняються у спільних значеннях слів-номінаторів концептів, логіко-

поняттєві зв’язки існують у спільних ознаках понять і присутні у дефініціях 

та наукових тлумаченнях слів-вербалізаторів концептів, смислові зв’язки 

увиразнюються у спільних смислових центрах, притаманних різним 

концептам, асоціативні зв’язки – у спільних ознаках образів-прототипів, 

образів-стереотипів, антропосимволів, формально-структурні зв’язки 

відслідковуються у слотах статичних фреймів. 
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У нашому дослідженні пропонуємо лінгвоконцептуальну модель, яка в 

загальних рисах відображає лінгвоконцептосферу сучасного англомовного 

бізнес-дискурсу і будується за ідеографічним (поняттєвим) принципом 

організації лексики, в основі якої лежать економічні поняття. Модель є 

репрезентативною (наочною) та дедуктивною по своїй суті, виходячи від 

найбільш узагальненого поняття, яким є концепт-поняття “business”, до його 

інтегральних концептів-субпонять “trade”, “money”, “management”. Модель 

передбачає подальний поділ концептів базового рівня “trade”, “money”, 

“management” на поняття пресубординаційного рівня (пресубконцепти 

“goods”, “market”, “profit”) та субординаційного рівня (похідний концепт 

“marketing”). Семантико-поняттєві зони перетину концептів у бізнес-дискурсі 

ілюструє Схема 5.6: 

 
 

Схема 5.6. Граф концептуальних залежностей концептів у бізнес- 

                   дискурсі. 
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Як засвідчує схема 5.6, “business” є макроконцептом бізнес-дискурсу, що 

інтегрує концепти базового рівня “trade”, “money”, “management”. 

Макроконцепт “business” та базові концепти інтегрують у власні 

лінгвоконцептосфери концепти нижчого порядку – субординаційні концепти, а 

саме: макроконцепт “business” – пресубконцепти “enterprise”, “work”, 

“company”; базовий концепт “trade” – пресубконцепти “goods” та “market”; 

останній продукує концепт нижчого порядку – субконцепт “marketing”. 

Лінгвоконцептосферу АБД утворюють концепти різних рівнів та системні 

відношення між ними. Фрагмент лінгвоконцептосфери бізнес-дискурсу, який 

складають десять досліджуваних концептів (“business”, “trade”, “money”, 

“management”, “enterprise”, “work”, “company”, “goods”, “market”, “marketing”), 

описуємо через семантичні, логіко-поняттєві, смислові, асоціативні та 

формально-структурні зв’язки між ними. 

Семантичні зв’язки між концептами відслідковуються у їхніх спільних 

значеннях, що співвідносять їх з тим самим референтом: для концептів 

“business”, “enterprise” та “company” – це “a unit of business”; для концептів 

“business”, “trade”, “market” – “buying & selling”; для концептів “business”, 

“trade”, “enterprise”, “work”, “competition” – “activity”; для концептів “business”, 

“trade”, “work” – “occupation”; для концептів “money”, “profit” – “reward / gain”; 

для концептів “money” та “goods” – “property”. 

Логіко-поняттєві зв’язки, які визначаємо через спільні змістові ознаки 

понять, поєднують концепти різних рівнів: ознака “organization” присутня у 

поняттєвих парадигмах концептів “business”, “enterprise”, “company”, 

“management”; ознака “exchange” – у поняттєвому компоненті концептів “trade” 

та “market”; ознака “product” притаманна поняттям, що лежать в основі 

концептів “goods”, “market” та “marketing”; ознака “energy” – у поняттєвій 

складовій концептів “enterprise” та “work”; ознака “buying & selling” – у 

поняттєвому компоненті концептів “trade”, “company”, “market”; ознака “price” 

– у поняттєвому компоненті концептів “money” та “goods”. 
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Cмислові зв’язки у концептів увиразнюються у їхніх смислових центрах / 

семантичних ядрах і мають такі точки перетину: смисл “competition” – у 

смислових центрах “business is competition”, “market is competition”; смисл 

“reward” – у смислових центрах “money is reward”, “company is earnings”; смисл 

“value” – у смислових центрах “money is value”, “goods is value”; смисл 

“success” – у смислових центрах “business is success”, “profit is success”, 

“competition is victory / success”; смисл “cheat” – у смислових центрах “trade is 

cheat”, “market is cheat”, “goods is cheat”, “business is illegal actions”, “money is а 

cause of illegal actions”, “management is manipulation”. Частина концептів 

організовує смислові центри концептів вищого, паралельного та нижчого рівнів 

концептуалізації. Так, пресубконцепт “profit” формує смислові центри 

макроконцепту “business” – “business is profit” та базового концепту “trade” – 

“trade is profit”; пресубконцепти “goods” та “market” – смислові центри базового 

концепту “trade” – “trade is goods” та “trade is market”. Певні концепти 

організовують смислові центри концептів одного рівня концептуалізації: 

пресубконцепт “goods” присутній у смисловому центрі пресубконцептy 

“market” (“market is goods”), пресубконцепт “work” – у смислових центрах 

пресубконцептy “company” (“company is workplace”, “company is teamwork”), 

або ж утворюють смислові центри концептів нижчого рівня концептуалізації: 

базовий концепт “money” формує смислові центри пресубконцептів “market” та 

“work” (“market is money”, “work is easy money”). 

Асоціативні зв’язки між унаочненими образами-картинками, “Я-

схемами”, національними антропосимволами, мовними стереотипами та 

прототипами існують між концептами “business”, “work”, “money” та 

“management”. Образний компонент концепту “enterprise” у його унаочненому 

образі enterpriser повністю перемежовується з обраним компонентом концепту 

“business”, формуюючи у професійній колективній свідомості єдиний образ 

бізнесмена-підприємця. Унаочнений образ концепту “trade” – trader – частково 

перетинається з образним компонентом концепту “business” (в класичному 

розумінні поняття “trader” – “торговець, комерсант”), частково – з концептом 
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“money” (у сучасному розумінні – “trader of securities” – “фахівець з цінних 

паперів”). 

Формально-структурні зв’язки відслідковуються у спільній структурній 

організації статичних фреймів. Зокрема такі концепти, як “business”, 

“enterprise”, “trade”, “management”, “work”, які категоризують різні форми 

економічної діяльності, у професійній колективній свідомості структуруються 

на базі акціонального фрейму “activity”, який містить такі слоти: “subject”, 

“object”, “aim”, “means”, “result”. У кожній фреймовій структурі цих концептів 

вершиною є їхні назви, а слоти варіюються відповідно до назви вершини 

фрейму. Концепти “company”, “trade”, “goods”, “market”, “money” 

структуруються у предметні фрейми з квалітативною схемою та однотипними 

слотами: слот “profile” (у концептів “company” та “market”); слот “quality” (у 

концептів “company”, “market”, “goods”), слоти “physical characteristics / 

material” та “origin” (у концептів “goods” та “money”), слоти “size” та “location” 

(у концептів “company” та “market”), слот “status” (у концептів “company” та 

“goods”). Отже, виходячи в ієрархії концептів в предметній галузі “business”,  

лінгвоконцептосферу бізнес-дискурсу вибудовуємо на базі дно іменного 

макроконцепту, який посідає суперординаційний рівень у системі економічної 

діяльності людини і організовує дискурсивні практики бізнес-товариства. 

 

5.5. Модель ментально-мовного простору бізнес-дискурсу 

 

 

Кожен ментально-мовний простір оперує певними знаннями, 

характерними саме для цього простору. Наприклад, ментально-мовний простір 

бізнес-діяльності оперує поняттями: “business”, “company”, “market”, “sales”, 

“product”, “”brand”, “profit” та ін.  Ментально-мовний простір – це омовлення 

знання предметної галузі у формі понять, поетапне формування яких можна 

представити за допомогою когнітивної моделі.  

Перший етап – формування корпусу основних понять на означення реалій 

бізнесу шляхом добору з тлумачних та енциклопедичних фахових словників 
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[605;  609-610; 612-613; 615; 621; 624-625; 628; 634; 636; 645-647; 660], наукової 

літератури з бізнесу [428; 434439; 451; 454; 461; 470-471; 472; 474;485; 491; 495; 

504-505; 507-508; 513; 520; 523;536; 546-547; 556-557], жанрових форм з 

Інтернет-сайтів компаній annual report (94 од.), business plan (10 од.),  SWOT 

analysis (48 од.), business conference (12 од.), presentation (32 од.), mission 

statement (66 од.), code of ethics (60 од.) загальною кількістю 322 одиниці (біля 

2000 стор.). Таких одиниць 334:  1) у тлумачних та енциклопедичних фахових 

словниках – 146; 2) в науковій літературі з бізнесу – 130; 3) у жанрових формах 

на Інтернет-сайтах компаній – 175. 

Другий етап – розподіл понять за групами на основі гіперо-гіпонімічних 

відношень шляхом поділу їх на видові та родові поняття, підведенні видових 

понять під родові / більш загальні / гіперонімічні поняття. Усього таких 3 

групи: 1) “production”, “production line” → “production”; “loan”, “overdraft” → 

“loan”, “giro”, “transfer” → “transfer” “cash flow”, “money”, “petty cash” → 

“money”; “bond”, “debenture” → “bond”; “market”,  “market share” → “market”; 

“brand”, “brand loyalty” → “brand”; 2) “fair trading”, “trade” → “trade”; “barter”, 

“trade” → “trade”; “retailing”, “sale”, “wholesaling” → “sale”; “price”, “pricing 

power” → “price”; “mass “production”, “production”, “production line” → 

“production”; “futures”, “bond”, “debenture” → “bond”; “securities” → “securities”;  

“company”, “holding company” → “company”; “market”, “market share” → 

“market”; “promotion”, “promotional mix” → “promotion”; 3) “sales”, “sales 

technique” → “sales”; “component”, “equipment” → “equipment”; “product”, 

“product line” → “product”; “production”, “production capacity”, “production line” 

→ “production”; “technology”, “technological advance”, “technological 

competence” → “technology”; “allowance”, “compensation”, “payment” → 

“payment”; “assets”, “capital assets”, “intangible assets” → “assets”; “returns”, 

“sales returns” → “returns”; “corporation”, “corporate reputation” → “corporation”; 

““labor”, “labor turnover” → “labor”, “direct selling”, “marketing mix” → 

“marketing mix”; “promotion”, “promotional tools” → “promotion”; “brand”, “brand 

image” → “brand”;  
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Третій етап – об’єднання в кожній групі вербальних репрезентантів 

основних бізнесових понять у синонімічні пари та ряди. Усього їх 3: 

1) commodity / goods → goods, costs / losses → costs, income / profit / revenue → 

profit, equity / share / stock → share / stock, company / firm → company, enterprise / 

entrepreneurship → enterprise; 2) agent / intermediary → agent, costs / losses → 

costs, income / profit / revenue → profit, company / corporation / firm → company; 

3) client / customer / end-user → client, goods / merchandise → goods, costs / losses 

/ expenses / expenditures → costs, liabilities / debt → liabilities, benefit / income / 

profit / returns → profit, equity / share / stock → share / stock. 

Четвертий етап – групування  понять за сферами оперування бізнесу, що 

представляють певні ділянки або домени в ментально-мовному просторі бізнес-

дискурсу: “commerce”, “manufacturing”, “banking & accounting”, “finance”, “stock 

exchange”, “shipping”, “management”, “marketing”. Загалом їх 8. 

П’ятий етап – виокремлення у кожній з трьох груп ідентичних понять, які 

є базовими для ментально-мовного простору бізнес-дискурсу. Загалом їх 60 

одиниць. Лексичні варіанти того самого поняття (напр.: trade / trading → trade, 

package / packaging → package, diversification / diversifying → diversification) та 

абсолютні синоніми (напр.: cost / price, share / stock, staff / personnel) 

оформляємо через скісну.   Результати аналізу представлені у Табл. А.7 (див. 

Додаток А).    

Шостий етап – створення моделі ментально-мовного простору бізнес-

дискурсу у форматі схеми із сегментацією відповідно до кількості основних 

понять у 8-ми доменах: “commerce” – 13 од. (22%), “manufacturing” – 5 од. (8%), 

“banking & accounting” – 7 од. (12%), “finance” – 13 од. (22%), “stock exchange” – 

5 од. (8%), “shipping” – 2 од. (3%), “management” – 7 од. (12%), “marketing” – 8 

од. (13%). 

Сьомий етап – профілювання 10-ти ключових концептів (“enterprise”, 

“company”, “work”, “trade”, “goods”, “market”, “marketing”, “money”, 

“management”), виокремлених з жанрових форм на Інтернет-сайтах 

американських і британських провідних компаній й описаних у розділах 3 і 4 
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авторської монографії Лінгвоконцептосфера  сучасного англомовного бізнес-

дискурсу в комунікативно-прагматичному вимірі [6], на базові для них домени. 

Модель ментально-мовного простору бізнес-дискурсу представляє Схема 5.7. 

 

1. “trade”, 2. “goods”, 3. “product”, 4. “proceeds”, 5. “dividend”, 6. “interest”, 7. “cost / price”, 

8. “tariff”, 9. “capital”, 10. “logistics”, 11. “management”, 12. “enterprise”, 13. “market”, 

14. “marketing” 

 

Схема 5.7. Модель ментально-мовного простору бізнес-дискурсу. 

 

Як засвідчує Схема 5.7, ментально-мовний простір англомовного бізнес-

дискурсу складають 8 доменів, що відповідають основним референтним сферам 

бізнесу – “commerce”, “manufacturing”, “banking & accounting”, “finance”, “stock 

exchange”, “shipping”, “management”, “marketing”. Ключові концепти 

“enterprise”, “company”, “work”, “trade”, “goods”, “market”, “marketing”, 

“money”, “management” профілюються в ментально-мовний простір дискурсу 

через базові поняття доменів: концепт “trade” – через одноіменне поняття в 
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домен “commerce”; концепт “goods” – через одноіменне поняття в домен 

“commerce” та еквіполентне поняття “product” в домен “manufacturing”; концепт 

“money” – через еквіполентні поняття: “proceeds” та “cost / price” в домен 

“commerce”, “dividend” в домен “stock exchange”, “interest” в домен “banking & 

accounting”; “tariff” в домен “shipping”, “capital” в домен “finance”; концепт 

“management” – через субординаційне поняття “logistics” в домен “shipping” та 

через одноіменне поняття в домен “management”; концепт “enterprise” – через 

одноіменне поняття в домен “management”; концепт “market” – через 

одноіменне поняття в домен “marketing”; концепт “marketing” – через 

одноіменне поняття в домен “marketing”. 

Отже, ментально-мовний простір англомовного бізнес-дискурсу містить 8 

доменів, які відповідають основним референтним сферам бізнесу: “commerce” – 

13 од. (22%), “manufacturing” – 5 од. (8%), “banking & accounting” – 7 од. (12%), 

“finance” – 13 од. (22%), “stock exchange” – 5 од. (8%), “shipping” – 2 од. (3%), 

“management” – 7 од. (12%), “marketing”. Ключові концепти бізнес-дискурсу 

“enterprise”, “company”, “work”, “trade”, “goods”, “market”, “marketing”, 

“money”, “management” профілюються в когнітивний простір дискурсу через 

базові поняття доменів, виокремлені з трьох груп ідентичних понять, що 

відповідають трьом блокам досліджуваного корпусу мовного матеріалу. 

Ключові концепти організовують ментально-мовний простір бізнес-дискурсу і 

забезпечують когнітивно-комунікативну діяльність у предметній галузі 

“бізнес”.  

 

Висновки до п’ятого розділу 

 

Концепти “trade”, “money”, “management” складають базовий рівень 

концептуалізації сучасного англомовного бізнес-дискурсу, увиразнюючись у 

термінах-словах, словосполученнях, номенклатурних назвах, фраземах, бізнес-

кліше, афоризмах, бізнес-максимах, мовленнєвих актах, текстах-описах та 

жанрових формах. 
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Крім словникових значень, терміни-імена концептів виявляють в бізнес-

дискурсі додаткові фразеологічно зв’язані та контекстуальні значення: термін 

trade – “auction” (торги); термін money – “loan” (позика), “funds” (фонди, 

кошти), “reward” (винагорода); термін management – “style of leadership” (стиль 

керівництва), “branch of science” (галузь науки), “sphere of economic activity” 

(сфера економічної діяльності), “general leadership” (загальне керівництво), 

“directorship” (керівна посада).  Етимологічний аналіз лексем-імен концептів 

виявив етимони концептів – “trade” (“track”) та “management” (“hand”). У 

концепті “money” етимона виявити не вдалося, оскільки він сформувався у 

давнішій, ніж латинська, мові, натомість в давньоангл. мові існував його 

субститут feoh (сучасна назва fee). 

Аналіз фахових лексикографічних джерел, жанрових форм на Інтернет-

сайтах компаній та бізнес-періодики дозволив виокремити смислові центри 

концептів, зорганізовані на базі їхніх поняттєвих ядер: “trade” – “trade is buyers 

& sellers”, “trade is goods”, “trade is market”, “trade is profit”, “trade is illegal 

actions”; “money” – “money is value”, “money is payment”, “money is a reward”, 

“money is a source of wealth”, “money is a cause of illegal actions”; “management” 

– “management is planning”, “management is organising”, “management is 

motivation”, “management is control”, “management is decision-making”. 

У кожному з концептів базового рівня у тій чи іншій мірі присутній 

образний компонент, яким для концепту “money” є образи-картинки, “Я-схеми”, 

національні антропосимволи, стереотипи та прототипи фінансиста, для 

концепту “management” – образи-картинки, “Я-схеми”, національні 

антропосимволи, стереотипи та прототипи менеджера. Образний компонент 

концепту “trade”, представлений конкретним поняттям “trader”, частково 

перебирають на себе концепт “business” (у класичному розумінні терміна) та 

концепт “money” (у сучасному розумінні – “фахівець з цінних паперів”). 

Лінгвоконцептуальний аналіз показав неоднорідність фреймових структур 

ключових концептів, зокрема для концептів “trade” та “management” 
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характерними є акціональні фрейми, для концепту “money”, основу якого 

складає абстрактне категорійне поняття, найтиповішим є предметний фрейм. 

Ключові концепти “enterprise”, “trade”, “money” виявляють також 

концептотвірну продуктивність, генеруючи концепти субординаційного рівня: 

концепт “trade” – субконцепти “goods” та “market”, концепт “money” – 

субконцепт “profit”. 

Лінгвоконцептосферу сучасного англомовного бізнес-дискурсу формує 

сукупність бізнес-концептів, структурованих ієрархічно (вертикально) і 

пов’язаних семантичними, логіко-поняттєвими, смисловими, асоціативними та 

формально-структурними зв’язками (горизонтальні відношення). 

Макроконцепт “business” посідає найвищий – суперординаційний рівень в 

лінгвоконцептосфері бізнес-дискурсу й інтегрує концепти базового рівня 

“trade”, “money”, “management”. Базові концепти інтегрують у власні 

лінгвоконцептосфери концепти нижчого порядку: концепт “business” – 

пресубконцепти “enterprise”, “work”, “company”. У лінгвоконцептосфері 

базового концепту “trade” присутні пресубконцепти “goods” та “market”, 

останній продукує концепт нижчого порядку – субконцепт “marketing”.  

Ментально-мовний простір бізнес-дискурсу містить 8 доменів, які 

відповідають референтним сферам: “commerce”, “manufacturing”, “banking & 

accounting”, “finance”, “stock exchange”, “shipping”, “management”, “marketing”. 

Ключові концепти “enterprise”, “company”, “work”, “trade”, “goods”, “market”, 

“marketing”, “money”, “management” профілюються в когнітивний простір 

дискурсу через базові поняття доменів, виокремлені з 3-х груп ідентичних 

понять, що відповідають трьом блокам досліджуваного корпусу мовного 

матеріалу. Ключові концепти організовують ментально-мовний простір 

дискурсу і забезпечують когнітивно-комунікативну діяльність у предметній 

сфері бізнесу.  

Основні положення розділу викладені в авторських публікаціях [213; 218-

220; 224; 227; 229; 231-232; 240-241; 244; 534]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Становлення лінгвоконцептології дискурсу на перетині дискурсології та 

лінгвістичної концептології сприяє вивченню когнітивної складової дискурсу на 

якісно новому теоретичному рівні, прояснює механізми оперування знаннями в 

процесі комунікативної діяльності. Інтегральний підхід, що поєднує 

комунікативно-прагматичний та лінгвоконцептуальний аналізи, дозволяє 

комплексно вивчати обидва плани дискурсу – і мовний (комунікативно-

прагматичний), й ідеальний (ментальний).  

На відміну від ділового дискурсу, який функціонує в кількох предметних 

сферах, опосередкованих офіційними стосунками, модусом бізнес-дискурсу є 

мовленнєві практики професійного співтовариства в процесі виробництва, 

комерційної діяльності та керування персоналом в межах та поза межами 

прибуткових організацій. Економічний та бізнес-дискурс належать до однієї 

предметної сфери – “економіка” – і співвідносяться між собою як родо-видові 

поняття. Економічний дискурс обслуговує загальносуспільні економічні 

відношення й оперує макроекономічними категоріями і концептами. У свою 

чергу, бізнес-дискурс є суспільно-комунікативною практикою професійної 

спільноти і йому притаманні категорії мікроекономічного порядку і концепти, 

що сформувалися у сфері бізнесу та підприємництва. Зонами їх перетину є 

міжгалузеві економічні концепти “production”, “ownership”, “money / profit”, 

“goods”, “trade”, що однаково притаманні обом різновидам дискурсів.   

Комунікація в бізнесі опосередкована інститутом економіки, 

відбувається завдяки фаховим знанням, отриманим в процесі професійної 

діяльності або спеціальної підготовки і має цінність в межах професійної 

групи. Міжособистісні стосунки, гендерний та віковий параметри у ньому, як 

правило, нівелюються, за винятком ситуацій, у яких спілкування набуває 

персоніфікованих ознак. Сучасний англомовний бізнес-дискурс у часових 

межах – кінець ХХ – початок ХХІ ст. – обслуговує економічні відносини 
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суб’єктів англо-американського бізнесу на базі приватної власності та вільного 

підприємництва.  

Суттєвою ознакою АБД є обмежене коло його суб’єктів та цілей. Основу 

складає спілкування бізнесменів-професіоналів, бізнесменів та клієнтів, 

бізнесменів та урядовців, бізнесменів та громадських організацій, які 

опікуються бізнесом. Комунікативна мета бізнес-дискурсу полягає у 

забезпеченні співробітництва зацікавлених сторін, привабленні інвесторів, 

акціонерів, партнерів та клієнтів, підтриманні позитивного іміджу й 

сприятливого клімату для розвитку бізнес-організації, прагматична – в 

отриманні економічної вигоди (прибутку). 

Розвиток Інтернету та електронного зв’язку внесли значні зміни в 

особливості бізнес-комунікації, яка набула ознак гіпертекстовості, 

полікодовості та інтерактивності. Бізнес-дискурс в Інтернет-просторі виконує 

такі стратегічні завдання: заявляє про присутність компанії на ринку, свідчить 

про переваги товару / послуги, приваблює потенційних інвесторів, партнерів, 

франчайзарів та співробітників, формує позитивний імідж, впливає на 

суспільну думку. Комунікативно-прагматичне моделювання бізнес-дискурсу в 

Інтернет-просторі визначають два підходи: дискурсивний – у функціональних  

різновидах (комерційний, організаційний, маркетингу, менеджменту) – та 

жанровий – у типових жанрах: annual report (щорічний звіт), backgrounder 

(бекгрундер), business plan (бізнес-план), code of ethics (кодекс з етики), 

Internet-shop (банерна реклама), mission statement (офіційна заява). Модель 

дискурсивного рівня визначають такі параметри: “соціальна місія”, 

“комунікативна мета”, “стратегія”, “система цінностей”, “ключові концепти”, 

“рольовий сценарій”, “регістр”, “тональність мовлення”. Жанровий рівень 

реалізує стратегічні “замисли” дискурсивного рівня в конкретній 

комунікативній меті, орієнтації на певного адресата, аргументативному 

інструментарії (тактиках і прийомах), композиції тексту, змісті, особливих 

мовних, стилістичних та графічних засобах, у параметрах яких описані типові 

жанрові форми. У свою чергу, жанрові форми відображають основні ознаки 
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бізнес-дискурсу в Інтернет-просторі – інформативність, аргументативність, 

персуазивність, емотивність та самоідентфікацію. 

Англомовний бізнес-дискурс є складним лінгвокогнітивним феноменом, 

метапростір якого організовують ментально-мовні структури – концепти, які 

визначають його тематичне поле і є системою координат для рекурентних 

дискурсивних практик, що відтворюють типові ситуації спілкування в бізнесі. 

Бізнес-концепт – це одиниця когніції, в основі якої є ціннісно-раціональне 

(логічна оцінка) пізнання дійсності, а також емотивно-оцінні компоненти, що 

відображають образне бачення та емоційне сприйняття об’єкта пізнання його 

суб’єктом у професійній діяльності.  

Усі бізнес-концепти належать до категорії макрогрупових, формуються на 

основі колективного досвіду професійної групи бізнесменів-практиків та 

теоретиків бізнесу, мають різний ступінь концептуалізації і поділяються на: 

макроконцепти (концепт “business” – має найбільший смисловий обсяг); 

базові (концепти “trade”, “money”, “management” – складають рівень загальних 

понять, якими оперують професіонали у своїй діяльності); субординаційні 

(концепти “enterprise”, “work”, “company”, “goods”, “market”, “marketing” – 

належать до рівня абстрактних понять спеціального призначення). 

Ментальну структуру бізнес-концептів формують поняття, що 

розгортаються в ієрархію / ідеографічну організацію термінопонять та 

смислових центрів, а також інші структури – образи-картинки / гештальти, “Я-

схеми”, антропосимволи, образи-стереотипи, образи-прототипи, фрейми. 

Бізнес-концепти вербалізуються в економічних термінах, професійній та 

номенклатурній лексиці, ділових жаргонізмах, перифразах; відтворюються в 

бізнес-кліше, професійно маркованих пареміях; увиразнюється у рекламних 

гаслах / слоганах, бізнес-афоризмах, максимах,  парадоксальних висловах / 

мовних парадоксах бізнесменів-практиків та теоретиків бізнесу, наукових 

дефініціях, мовленнєвих актах та мовленнєвих жанрах, а також мають 

невербальні репрезентації у формі символічних, графічних, схематичних, 

портретних і скульптурних зображень, засобів кіно- та телемистецтва. 
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Модель лінгвоконцептосфери бізнес-дискурсу формують десять 

концептів різного рівня концептуалізації (“business”, “trade”, “money”, 

“management”, “enterprise”, “work”, “company”, “goods”, “market”, “marketing”), 

які поєднуються між собою семантичними, логіко-поняттєвими, смисловими, 

асоціативними та формально-структурними зв’язками. Ієрархію концептів 

утворюють: макроконцепт “business”, який посідає найвищий – 

суперординатний рівень й інтегрує концепти базового рівня: “trade”, “money”, 

“management” та концепти субординатного рівня: “enterprise”, “work”, 

“company”. У свою чергу, базові та субординатні концепти інтегрують 

концепти нижчого порядку: концепт “trade” – концепти “goods” та “market”, 

концепт “market” – похідний концепт “marketing”.  

Семантичні зв’язки між вербалізаторами концептів відслідковуються в 

спільних значеннях мовних одиниць, які співвідносять їх з тим самим 

референтом. Логіко-поняттєві зв’язки виявляють спільні змістові ознаки вже 

осмислених бізнесових понять, присутні в поняттєвому компоненті концептів 

різних рівнів. Смислові зв’язки між концептами увиразнюються у їхніх 

спільних семантичних ядрах / смислових центрах. Асоціативні зв’язки 

розкривають взаємодію між поняттями, образами-картинками, “Я-схемами”, 

національними антропосимволами, мовними стереотипами та прототипами 

концептів “business”, “money”, “management”, “work”, зокрема в унаочнених 

образах бізнесмена-підприємця, фінансиста, менеджера, жінки-працівниці. 

Формально-структурні зв’язки між концептами відслідковуються в спільних 

моделях й однотипних слотах фреймів. Зокрема, концепти “business”, 

“enterprise”, “trade”, “management”, “work”, “marketing”, які концептуалізують 

різні форми економічної діяльності, структуруються на базі моделі 

акціонального фрейма “activity”. 

Ментально-мовний простір бізнес-дискурсу – це утворений 

множинністю ментальних структур суб’єктивний діапазон відображення 

бізнесової сфери діяльності в свідомості кожного з її учасників. Модель 

ментально-мовного простору бізнес-дискурсу містить вісім базових доменів 



398 

 

предметної галузі “мікроекономіка”, які відповідають референтним сферам 

оперування бізнесу: “commerce” (комерція), “manufacturing” (виробництво), 

“banking & accounting” (банківська справа і бухоблік), “finance” (фінанси), 

“stock exchange” (акціонерна біржа), “shipping” (транспортування), 

“management” (управління), “marketing” (збут). Концепти, що профілюються в 

референтні сфери бізнесу через базові поняття доменів, організують смислове 

поле бізнес-дискурсу і забезпечують когнітивно-комунікативну діяльність 

його суб’єктів.  

Моделювання дискурсу в комунікативно-прагматичних координатах та 

вивчення його інтенційної природи й жанрової диференціації відкриває 

перспективи для подальших наукових пошуків у галузі комунікативної 

лінгвістики, лінгвопрагматики та жанрології. Моделювання дискурсу в 

концептуальних структурах дозволяє поглиблено досліджувати його 

когнітивний вимір в межах лінгвоконцептології дискурсу. Запропонована в 

дисертації комунікативно-прагматична та лінгвоконцептуальна методики 

мають універсальний характер і можуть бути застосовані для моделювання 

інших функціональних дискурсів – наукового, політичного, педагогічного, 

мілітарного, релігійного та ін. 

У подальшому плануємо дослідження символічного компонента бізнес-

концептів – образної символіки (символів-зображень, символів-емблем / 

брендів, символів-знаків, символів-жестів), стереотипних та прототипових 

образів у лінгвокультурах різних англомовних країн. Детальнішого вивчення 

вимагає діловий жаргон для прояснення когнітивних механізмів утворення 

метафоричної лексики та фразеології, опису його лексико-семантичних груп. 

Перспективним є також лексикографічний (прикладний) аспект вивчення 

ділового мовлення – укладання англомовних ідеографічних словників 

тезаурусного типу, словників концептів, термінопонять бізнесу, словника-

мінімуму та вокабул яру функціональних одиниць: бізнес-кліше, рекламних 

гасел / слоганів, професійно маркованих паремій, афоризмів, бізнес-максим, 
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парадоксальних висловів / мовних парадоксів відомих бізнесменів-

підприємців та менеджерів. 
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СЛОВНИК БАЗОВИХ ТЕРМІНІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

асоціація – праобраз, первообраз, найдавніший зразок, що переходить з покоління в 

покоління; сукупність вроджених універсальних форм людської уяви, схований в 

колективному несвідомому (згідно з К. Юнгом) 

асоціація – тимчасовий психоматичний зв’язок у свідомості людини між двома й більше 

психічними утвореннями (ментально-мовними образами) та їхніми мовними позначеннями, 

які виникають в результаті віднаходження зв’язків між об’єктами дійсності, внаслідок чого 

одне психічне утворення викликає інше. Психічні асоціації розрізняють за схожістю, 

протилежністю / контрастом та суміжністю (прості асоціації), причиною-результатом 

(складні асоціації); вербальні / мовні асоціації поділяють на синтагматичні (sky – blue), 

парадигматичні (table – chair), топікальні / тематичні (school – pupil).   

базовий / ключовий концепт – концепт загальнопоняттєвого рівня. 

бізнес-блогинг – користування й написання повідомлень у блогах бізнес-компаній. 

бізнес-дискурс – мовленнєва практика професійного співтовариства в особі бізнесменів-

практиків та теоретиків бізнесу, що розглядається у сукупності її мовних та позамовних – 

прагматичних, соціокультурних, когнітивних, психологічних, ситуативно-пресупозиційних 

та інших вимірів; особлива форма соціальної взаємодії, спрямована на отримання 

економічної вигоди (прибутку) та забезпечення нормального співробітництва зацікавлених у 

цьому сторін. 

гештальт – асоціативно організована сукупність образів, яка сприймається людською 

свідомістю як комплексна картина, цілісний образ, багатомірне цілісне, недискретне / 

неструктуроване знання, що поєднує чуттєві та раціональні компоненти, динамічні та 

статичні аспекти, напр.: ліс, місто, будинок, людина, тж. образ-картинка.  

дерево концептуальних залежностей – модель системно-структурної організації 

концептуальних структур у вигляді розгалуження. 

дискурс – мовно-мисленнєвий процес / когнітивно-комунікативна діяльність, що 

відбувається під час мовної взаємодії комунікантів і створює свою власну реальність завдяки 

тексту / діалогу; крім макрознаку у формі тексту / діалогу містить ще й екстралінгвістичні 

елементи: фонові та презумптивні знання, прагматичну мету, паралінгвальні та соціо-

культурні параметри, ситуативну прив’язку. 

дискурс-аналіз – наукове вивчення дискурсу: його структурних елементів, лінгвальних та 

позалінгвальних чинників, ситуації (предметної та комунікативної), когнітивних та соціо-

культурних характеристик. 

діловий жаргон – різновид мови, яким послуговуються професіонали певної галузі 

діяльності як ознакою приналежності до конкретної професії / професійної спільноти. 

домен – макрофрагмент когніції (сукупність концептів), співвідносний з певною 

функціональною / предметною сферою або сферою знання; концептуальна структура, що 

служить фоном для профілювання концепту.  

етимон – найбільш раннє, справжнє, основне, дійсне значення слова або вихідне слово, від 

якого походить дане слово, зазвичай семантично мотивоване за певною ознакою. 

жанрова форма – гранична форма дискурсу, підпорядкована певному поняттю, ідеї, 

уявленню, образу, концепту, що є для неї визначальними.  

Закон Ганса Шпербера: “Якщо у певний період якийсь комплекс ідей так сильно зачіпає 

почуття, що це призводить до розширення сфер вживання та зміни значення якогось одного 

слова, то можна з упевненістю очікувати, що й інші слова, які належать до того самого 

емоційного комплексу, також змінять свої значення”. Тобто сильна зацікавленість предметом 

стає джерелом аналогій для інших предметів, є центром метафорної “експансії”. Закон 

вважається надто категоричним за відсутності прямого зв’язку між почуттями та метафорами 

[321]. 



484 

 

категоризація – ментальна операція, яка передбачає підведення видових понять під родові, 

об’єднання образів-понять однорідних предметів, процесів та явищ у відповідні групи, класи, 

розряди на основі спільних ознак; спосіб встановлення ієрархічних відношень “клас – член 

класу”; класифікація за властивостями. Абстрактна категоризація (1) – спосіб 

структурування знань про об’єкти за допомогою узагальнення, підведення рівноправних 

членів категорії на основі тотожних ознак під логічні конструкти (закон формальної логіки); 

природна категоризація (2) – виділення в межах членів категорії більш значущих 

(прототипових) для певного індивідуума, групи, етносу або людства в цілому (див. 

прототип). Дж. Лакофф виділяє чотири типи когнітивних зв’язків категоризації: 

пропозиціональні (вогонь – небезпечний); схематичні (свічки мають видовжену форму); 

метафоричні (зірка на небі – зірка балету); метонімічні (“невидима рука” (закон економіки)) 

та категоріальні різновиди прототипів: типовий приклад (яблуко – прототип фрукта), 

соціальний стереотип (типовий німець – працьовитий, ощадливий, акуратний, 

пунктуальний), ідеал (ідеальна дружина – піклується про дітей, хороша господиня, вірна 

своєму чоловіку). 

квантування – ментальна операція, яка формує нові об’єкти знання (кванти знання) шляхом 

членування його на фрагменти – концепти, кластери, домени. 

кластер – група, “пучок” понять, об’єднаних спільною ознакою. 

кластерні концепти – ментальні структури, поняттєві обсяги яких перебувають у 

відношеннях часткового перетину, утворюють еквіполенту опозицію і виявляють 

контрастивну дистрибуцію у тексті. 

когнітивна структура – ментальна репрезентація фрагменту знання, оперативна форма 

ментального досвіду, що існує в людській свідомості у вигляді гештальту, образу, поняття, 

архетипу, прототипу, стереотипу, плану, схеми, фрейму, сценарію та ін., тж. ментальний 

образ, ментальна репрезентація, ментальна структура.  

когнітивна модель – певний стереотипний образ, за допомогою якого організуються знання, 

досвід та їхня оцінка; багаторівнева, багатокомпонентна та поліфункціональна ментальна 

структура, для якої характерні парадигматичні та синтагматичні відношення. 

когнітивний простір дискурсу – певним чином структурована сукупність ментальних 

утворень / елементів когніції , яким оперують суб’єкти певного дискурсу.  

комунікативно-мовленнєва тактика / тактичний прийом – одна або кілька мовленнєвих 

дій, що сприяють реалізації загального комунікативного наміру.  

комунікативна стратегія – загальна лінія комунікативної поведінки, що передбачає 

сукупність мовленнєвих дій, спрямованих на реалізацію загального задуму або 

комунікативного завдання. 

конструкт – онтологічно ненаповнена структура, яка не розкриває суті предмета пізнання, 

недоступна для безпосереднього спостереження, виводиться логічним шляхом на основі 

певних ознак і є інструментом пізнання.  

концепт – ідеальна, абстрактна смислова одиниця, яка використовується для організації 

знання, зберігання інформації в довготривалій пам’яті, оперування в процесі мислення, і яка 

асоціюється зі словом або символом у людській свідомості; оперативна змістова одиниця 

мислення / квант структурованого знання / інформаційна структура свідомості / ментально-

мовне утворення, змістом якого є сукупність знань про референт, планом вираження – 

сукупність мовних засобів; максимально узагальнений ментальний конструкт / ментальна 

одиниця, вербалізована численними мовними засобами. 

концептуалізація – організація у свідомості людини ідеальних структур і зв’язків між ними; 

ментальна операція для осмислення інформації, яка надходить у ментально-психоматичний 

комплекс людини в процесі пізнавальної діяльності й оволодіння знаннями через 

посередництво рефлексії – ментально-мовних образів об’єктів, процесів, явищ тощо, що 

призводить до формування концептів. 

концептуальний аналіз – метод лінгвістичного дослідження, який передбачає вивчення 

внутрішньої організації / архітектоніки концепту, його елементів та зв’язків між ними, 
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моделювання та науковий опис концептуальних структур / концептів із застосування 

метамови когнітивної лінгвістики. 

концептуальна модель – схематизоване відображення базових компонентів змістової 

структури концепту та зв’язків між ними. 

концептуарія – сукупність вербалізаторів концептів, які входять до лінгвоконцептосфери 

мови або дискурсу. 

лінгвоконцептологія дискурсу – напрям когнітивної лінгвістики, який вивчає змістову 

структуру та архітектоніку концептів, зв’язки між концептами різних рівнів з метою 

розбудови когнітивного простору галузевого, професійного або загальномовного дискурсу у 

його мовному вираженні. 

лінгвоконцептосфера – система взаємопов’язаних концептів, яка має своє мовне вираження 

й існує в колективній свідомості певної національної або професійної спільноти.  

макроконцепт – ментально-мовна одиниця, що має розгалужену асоціативно-вербальну 

сітку смислових зв’язків і структурується у різні ментальні репрезентації: гештальт, образ, 

поняття, архетип, прототип, стереотип, план, схема, фрейм, сценарій та ін.  

ментальний простір – динамічна форма ментального досвіду, що існує у психіці індивіда, 

розгортається у ментальні структури під час інтелектуальної взаємодії суб’єкта зі світом і 

має здатність до одномоментної зміни своєї топології та метрики під впливом суб’єктивних 

та об’єктивних факторів (напр., появі додаткової інформації). 

мережева модель концепту складається з п’яти базових фреймів: предметного (містить 

квалитативну або локативну схему), акціонального (містить схеми каузації, контакту, 

стану/процесу), посесивного (містить схеми партитивності, інклюзивності, власності), 

ідентифікаційного (містить схеми класифікації, специфікації), компаративного (містить 

схеми порівняння / аналогії, подібності). 

мережеві концепти – ланцюжок між концептотвірним та похідними від нього концептами на 

основі спільної поняттєвої ознаки, диференціюючись на концепти нижчого порядку. 

метод лінгвістичної інтроспекції – свідомо спрямована увага дослідника на різні аспекти 

мови, що репрезентує його когніцію. 

метод когнітивної інтерпретації – мисленнєве узагальнення на вищому рівні абстракції 

результатів опису значень мовних одиниць, які номінують концепт, для виявлення та 

словесного формулювання когнітивних ознак (а також смислових центрів), репрезентованих 

тими чи іншими значеннями або семантичними компонентами мовних одиниць, з метою 

підсумкового моделювання змісту концепту. 

мікроконцепт – ментально-мовна одиниця, семантична сітка якої структурується лише в 

одну ментальну репрезентацію, напр., фрейм.  

мовленнєвий жанр – форма спілкування (письмова або усна), підпорядкована певній 

комунікативній меті, що розпізнається носіями мови завдяки спільності змістових, 

структурно-композиційних та стилістичних ознак. 

мовна модель дискурсу – схема конструювання мовних елементів як аналог реально 

існуючого об’єкту.  

модель – конструкція, структура, формально-логічна побудова, що служить аналогом 

реального об’єкту (натурного об’єкту, оригіналу, прототипу, прообразу). 

моделювання – створення аналога реально існуючого об’єкту, процесу або явища; 

конструювання прообразу інформаційного простору об’єкту, комунікативної ситуації, 

дискурсу; заміна фізичних предметів мисленнєвими, формальний опис предметів, їхніх 

властивостей та відношень. 

образ – ідеальне відображення прообразу (прототипу) в ментальному просторі людини; 

образ першого порядку – копія – ідентична прообразу; образ другого порядку – модель – 

видозмінена копія. 

образ-схема – мисленнєвий образ предмета або явища, що має просторово-контурний 

характер, просторове контурне зображення / словесний опис реального об’єкту або порядку, 

способу дії, протікання процесу; динамічна аналогова репрезентація як результат 
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перцептивної діяльності та рухливої активності (моторики) з чітко окресленою внутрішньою 

структурою: а) просторових відношень, б) різноманітних переміщень у просторі; базова 

ментальна / когнітивна структура, представлена такими різновидами: контейнер (структурні 

елементи: внутрішня частина, границя, зовнішня частина), частина / ціле (структурні 

елементи: ціле, частина, конфігурація), зв’язка / зв'язок (структурні елементи: дві сутності, 

зв'язок між ними), центр / периферія (структурні елементи: сутність, центр, периферія), 

відправний пункт / шлях / мета (структурні елементи: відправний пункт, місце призначення), 

(рух) вперед / назад (структурні елементи: попереду, позаду), лінійна послідовність подій 

(структурні елементи: об’єкт(и), етапи), (рух) нагору / донизу (структурні елементи: вгорі, 

внизу). 

офіційно-діловий стиль – один з функціональних стилів літературної мови, який 

задовольняє потреби суспільства в оформленні ділових стосунків між організаціями й 

установами та членами суспільства. 

парадигма – наукові досягнення, визнані усіма членами наукового співтовариства, модель 

постановки проблем та їх вирішення; сукупність пізнавальних принципів і прийомів 

відображення суспільної реальності, що визначають логіку організації знання і моделі 

наукового тлумачення різнохарактерних феноменів. 

парні концепти – об’єднання двох взаємозалежних концептів, один з яких передбачає інший, 

а зміст обох або покриває ту саму референтну ситуацію або співвідноситься з єдиним 

поняттям. 

поняття – форма мислення, що характеризується відображенням закономірних відношень та 

властивостей об’єктів у вигляді думки про їхні загальні та специфічні ознаки; ознаки, які 

містить поняття, складають його зміст; у мові поняття розкриває дефініція. 

пропозиція – узагальнена логічна модель відношень між аргументом та предикатом, у якій 

об’єктивні / концептуальні сутності є аргументами, а відношення між ними – предикатами; 

смисловий інваріант висловлювання / речення.  

прототермін – різновид терміна, сформований на донауковому етапі розвитку наукової 

думки і перенесений у сучасну систему термінопонять. 

прототип – мисленнєвий корелят найтиповішого зразка певного класу об’єктів / категорії, 

центральний елемент / головний репрезентант категорії; еталонно-ідеалізований образ, 

прообраз, “найкращий зразок”, який щонайкраще представляє категорію в цілому. 

Натуральні (перцептивні) прототипи формуються на основі сприйняття світу органами чуття 

людини й існують у таких різновидах: візуальні, аудіальні, тактильні, одоративні, густативні 

та комплексні (синкретичні). Семантичні (соціальні) прототипи виникають у представників 

різних етносів на основі етноспецифічного світосприйняття, емоційності та соціального 

досвіду. Вони є підґрунтям для етнічних та соціальних стереотипів (див. стереотип).  

професійний жаргонізм – образно-експресивна лексика і фразеологія, яка зазвичай має 

нейтральні відповідники і побутує в усному мовленні людей певної професійної групи.  

рефлексія – форма розумової діяльності людини, відображення світу свідомістю та самого 

себе, діяльність з самоусвідомлення та самопізнання, спрямована на осмислення власних дій 

та самого себе. Існує чотири основних компонента самоусвідомлення: “актуальне Я” – яким 

себе бачить і оцінює людина на даний момент; “ретроспективне Я” – яким себе бачить і 

оцінює людина в минулому; “ідеальне Я” – яким себе хотіла б бачити людина і “рефлективне 

Я” – яким, на її погляд, бачать й оцінють її інші. 

рефреймінг – підміна одного фрейму іншим; надання певному факту, події, явищу іншого 

смислу на фоні іншого контексту іншого мовного вираження або шляхом перейменування. 

системне моделювання – упорядкування виокремлених елементів, виявлення їхніх 

кореляційних ознак з метою дослідження природи об’єкту і побудови його моделі.  

ситуативна роль – функції, які виконують комуніканти у певній ситуації спілкування.  

сітьові концепти – група концептів на основі кількох ознак (поняттєвих, смислових, 

образних та ін.), що утворюють різні рівні відношень між ними. 
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скрипт / сценарій – процедурні знання про перебіг подій, планів дій; динамічний фрейм, що 

розгортається у часі як послідовність епізодів, етапів, елементів: відвідування кінотеатру, 

ресторану, поліклініки.  

смисловий центр / семантичне ядро – одна з можливих ментальних форм репрезентації 

концепту, що виникає на основі змінної категорії свідомості, обумовленої ситуативно та 

контекстуально. 

соціальний статус – закріплена у суспільстві система офіційних позицій, що утворюють 

ієрархію і підтверджені документально. 

стереотип – стійке утворення свідомості – схематизований, однобічний культурно 

зумовлений (іноді помилковий) ментальний образ світу, яким послуговуються члени певної 

етнічної або соціальної спільноти для полегшення сприйняття суспільних феноменів, 

збереження культурних традицій, звичаїв, норм, тж. штамп / кліше свідомості. 

субординаційний концепт – концепт конкретно-образного рівня. 

суперординаційний концепт – концепт гранично-поняттєвого рівня / рівня категоріальних 

понять. 

схема – мисленнєвий зразок предмета, явища, що має просторовий характер, загальні 

контури, геометрію.   

сценарій / скрипт / динамічний фрейм – різновид фрейму, який представляє прогнозований 

сюжетний розвиток подій і розгортається у часі у послідовність етапів / епізодів. 

термін-поняття – наукове уявлення про об’єкт, термін-слово – словесне позначення цього 

поняття, яке має дефініцію, тяжіє до моносемантичності та нейтральності. 

тональність – пов’язана з соціометричною складовою комунікантів та ситуацією, визначає 

ступінь офіційності дискурсу і розподіляється за шкалою: протокольно-ввічлива (frozen) – 

офіційна (official) – нейтральна (neutral) – невимушено-розмовна (colloquial) – інтимна 

(intimate) – фамільярна (famillar). Тональність дискурсу визначається через категорію 

регістру: інтимно-фамільярний та невимушений – в межах неофіційного стилю та 

паритетний й авторитарно-командний – в межах офіційного стилю.  

уявлення – мисленнєва картинка як узагальнений конкретно-чуттєвий образ. 

фрейм – ментальна модель, схема стереотипної ситуації; багатокомпонентна когнітивна 

структура, що містить вершину з усталеними для даної ситуації даними та слотами / 

термінали з конкретною інформацією про предмет або явище, напр., фрейм ринок 

(термінали: покупець, продавець, товар, ціна, торг). Зв’язки між вершиною та слотами 

утворюють фреймову сітку у вигляді деревовидної, розгалуженої графічної моделі. 
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ДОДАТОК А 

Таблиця А.1. 

Мовні засоби об’єктивації професійних концептів 

в англомовному бізнес-дискурсі 

мовні одиниці приклади  

1 2 

eкономічні терміни business cycle, business model, venture business, line of 

business 

номенклатурні назви Big Mac, French Fries, Happy Meal 

назви компаній, програм, 

документів, фахових 

періодичних видань 

Ford Motor Co., Business Expansion Scheme, business plan, 

Business Week 

професійна лексика business class, business lunch, business trip, company mission 

/ vision, multi-functional task force program (“emergency”), 

personal stimulus recovery plan (“vacation”) 

брендові назви “Chevrolet”, “Cadillac”, “Buick” 

професійні титули Chairman Emeritus (Mary Kay)  

бізнес-фразеологія business of the day, government and business, be forced out of 

business 

бізнес-кліше and the whole business, business as usual, open for business 

ділові жаргонізми та 

менеджеризми 

business angel, head-hunter, lame duck, sleeping beauty, sky-

flyer, glass ceiling; optimization, re-engineering, 

restructuring 

бізнес-метафори labor force, human resources, labor capital 

перифрази Hamburger King (Ray Kroc), Virgin King (Richard 

Branson), Witch of Wall Street (Hetty Green), capital and 

labor (business), moneyman (financier), watchdog (fund 

manager), door-stepper (travelling agent) 

порівняння  sells like hotcakes, Business is like oil. It won’t mix with 

anything but business, Business … is very much like 

religion: it is founded on faith, In selling as in medicine, 

prescription before diagnosis is malpractice. 

евфемізми / дисфемізми kickback (a bribe), to give donations (to give bribes), to give a 

sack (to dismiss) 

абревіатури та акроніми A-1 (top quality rating), AOB (any other business), B-to-B / 

B2B, e-business, DINK – double income, no kids; GUPPY – 

green upwardly-mobile professional; yuppies – young urban 

professionals 

професійно марковані 

паремії 

Business before pleasure; Business first; Business is business; 

Business neglected is business lost, Business is a two-way 

street, Business is war 

афоризми відомих 

бізнесменів 

Big business hits big problems (T. Peters); Business is like 

riding a bicycle. Either you keep moving or you fall down 

(J. D. Wright); Business is the salt of life (T. Fuller) 
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1 2 

бізнес-аксіоми та максими  

 

 

As business goes, so probably go the nation; Business must 

make a sound profit; Drive your business or it will drive you, 

Eat and drink with your relatives, do business with strangers. 

парадоксальні вислови / 

мовні парадокси, гра слів  

Men of business must not break their word twice (T. Fuller); 

There is nothing more dangerous than an honest 

businessman; The outlook for the businessman is usually 

brighter than the outlook of the businessman (Anonymous) 

алюзії  Money runs the world. Every idea that has been tried to 

change that has gone to run. Get over it (O. Warren) 

словникові та наукові 

дефініції 

“business is the production, distribution, and sale of goods and 

services for profit” [577, c. 56] 

МА: прості, складні, 

комплексні 

A conviction has rapidly taken hold within the company that 

news is a growth business (Financial Times, May 2, 2007) 

жанрові форми  A great opportunity to really make money and build a career 

in Media Sales; An incredible chance to join an exciting 

online recruitment advertising company in a pivot role with 

great commission and career prospects; Are you money 

hungry? Ambitious? Want to drive your career to 

management quickly? Get in touch!; If you are looking for a 

career and to work with a professional and successfully 

growing revenues year on year and for a company which 

offers benefits which are second to none, this Sponsorship 

Sales Executive is for you (Job ad) 
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Таблиця А.2. 

 

Мовна продуктивність імен бізнес-концептів  

 
 

Назва концепту 

семан- 

тичний 

потенціал 

слово- 

твірний 

потенціал 

дистрибу- 

тивний 

потенціал 

тексто- 

твірний 

потенціал 

науковий 

потенціал 
образо- 

творчий 

потенціал 

business 18 14 515 14 5 24 

trade 10 27 484 18 4 11 

money 7 20 375 5 9 65 

management 8 0 297 2 14 16 

enterprise 7 3 134 1 1 1 

work 6 66 119 3 16 30 

company 2 0 78 7 5 41 

goods 2 0 18 2 3 8 

market 7 16 43 5 3 32 

profit 4 13 107 6 14 11 

marketing 4 7 30 6 8 7 
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ДОДАТОК Б 

ЕПІДИГМАТИКА ІМЕН КЛЮЧОВИХ КОНЦЕПТІВ АНГЛОМОВНОГО 

БІЗНЕС-ДИСКУРСУ  

 

1. Семантико-словотвірний потенціал лексеми business 

За семантико-словотвірним потенціалом лексема business вступає в епідигматичні зв’язки зі 

своїми дериватами, утвореними такими способами: 

- суфіксації: business-like;  

- префіксації: antibusiness, interbusiness, multibusiness, non-business, overbusiness; 

- афіксації (суфіксації + префіксації): un-business-like;  

- композиції: business-man, business-woman;  

- композиції + суфіксації: business-man-ship; 

- телескопії: bigness (big + business);  

Лексема business сполучається з іменниками, прикметниками, займенниками, прислівниками, 

числівниками, прийменниками та дієсловами (також неособовими формами дієслів), виявляючи свій 

лексичний потенціал у таких синтаксичних конструкціях: 

а) у вільних словосполученнях: 

- в номінативній функції: 

N + N – acceptance business, apparel business, automobile business, backwardation business, beverage 

business, bill business, branch business, brokerage business, cash business, catalog business, census 

business, company business, commission business, computer business, contract business, core business, 

corporate business, cosmetics business, credit business, custody business, defence business, environment 

business, exchange business, family business, farm business, food business, future business, government 

business, hardware business, hotel business, innovation business, instrument business, insurance business, 

Internet business, investment business, livestock business, loan business, margin business, news business, 

newspaper business, offline business, oil business, option business, overseas business, petrol business, print 

business, product business, purchase business, route business, routine business, service business, shipment 

business, show business, side business, spot business, stock business, tabletop business, theatre business, 

tobacco business, tourist business, trade business, trust business, utility business, venture business, war 

business, wholesale business; 

N’s + N – barrister’s business, contractor’s business, doctor’s business, pawnbroker’s business;  

N + prp + N – course of business, line of business, way of business; 

N + N + N – a billion dollar business, fluid management business, health care business, land-office business, 

life insurance business, mail-order business, spare parts business, video production business; 

N + conj + N + N – food and snack business, mom-and-pop business, service and retail business; 

N + V – business is booming, business collapses, business declines, business delivers, business expands, 

business fails, business is flourishing, business grows, business generates, business increases, business 

operates, business performs, business takes, business is thriving, business yields (returns); 

N + V + prp – business drops off, business picks up, business takes off; 

N + V + A – business is brisk, business is slack; 

N + V + D – business does well, business goes well; 

N + V-ing + N – stock-raising business; 

N + V-ed + N – price-oriented business, state-owned business; 

A + N – annual business, bad business, basic business, big business, brisk business, cheap business, chief 

business, commercial business, competitive business, complex business, daily business, disruptive business, 

domestic business, efficient business, electronic business, forward business, good business, global business, 

illegal business, important business, independent business, international business, large business, legal 

business, little business, local business, main business, medium business, mercantile business, multinational 

business, new business, normal business, old business, own business, personal business, private business, 

profitable business, proprietary business, real business, remunerative business, retail business, robust 

business, separate businesses, sham business, single business, slack business, slow business, small business, 

sound business, successful business, sustainable business, temporal business, urgent business, voluntary 

business;  
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A + N + N – durable goods business, financial products business, high volume business, medical products 

business, odd lot business, pharmaceutical distribution business; 

A + V-ed + N – medium-sized business; 

p + N – any business, her business, his business, its business, my business, nobody’s business, one’s 

business, other business, our business, their business, your business; 

p + A + N – her own business, his own business, my own business, our own business, one’s own business, 

their own business, your own business;  

D + N – any business, entire business; 

D + D + N – any other business; 

D + N + N – ready money business,  

D + A + N – very complex business; 

D + V-ed + N – well-established business, well-run business; 

Num + N + N – one-man business, two-way business; 

prp + N – in business, on business, out of business;  

V + N – to begin business, to build a business, to buy a business, to conduct business, to do business, to close 

a business, to conduct a business, to direct a business, to discuss business, to establish a business, to expand 

business, to finance a business, to generate a business, to handle a business, to join business, to launch a 

business, to leave business, to lose business, to manage a business, to maintain a business, to obtain a 

business, to operate a business, Am, to own a business, to retain a business, to run a business, to sell a 

business, to start a business, to talk business, to transact business; 

V + prp + N – to be in business, to be out of business, to become out of business, to build up a business, to 

buy out a business, to carry on business, to close down a business, to come to business, to deal with business, 

to drum up business, to engage in business, to get to business, to go back to business, to go into business, to 

go to business, to go out of business, to set up a business, to set up in business, to succeed in business, to take 

over a business, to wind up a business, to work in business; 

V + p + N – to do one’s business, to expand one’s business, to keep one’s business, to run one’s own 

business, to transact one’s business; 

V + prp + p + N – to attend to one’s business, to go about to one’s business; 

V + A + prp + N – to be open for business; 

V-ing + N – banking business, booming business, collecting business, downsizing business, existing 

business, expanding business, financing business, flourishing business, gambling business, growing business, 

operating business, organizing business, paying business, pending business, pressing business, publishing 

business, remaining business, reselling business, rising business, smuggling business, shipping business, 

thriving business, training business, underlying business, underwriting business; 

p-le + V-ing + N – not-paying business; 

V-ed + N – diversified business, established business, homebased business, incorporated business, licensed 

business, lost business, related business, unauthorized business, unfinished business, unincorporated 

business; 

- в атрибутивній функції: 

N + N – business accreditation, business acquaintance, business activities, business acuman, business 

address, business administration, business affairs, business agent, business agreement, business ambitions, 

business analysis, business angel, business application, business approach, business area, business archives, 

business arithmetic, business assets, business associate, business balance, business bank, business 

barometer, business call, business capacity, business card, business centre, business circles, business class, 

business climate, business club, business college, business combination, business community, business 

company, business competition, business concept, business concern, business conditions, business 

conference, business confidence, business connections, business consultant, business contact, business 

contract, business corporation, business correspondence, business correspondent, business cost, business 

costs, business custom, business cycle, business data, business day, business deal, business dealing, business 

decision, business decline, business depression, business description, business discussion, business 

economics, business education, business efficiency, business empire, business English, business enterprise, 

business equipment, business entity, business environment, business establishment, business ethics, business 

etiquette, business executive, business expenses, business experience, business factor, business failure, 

business field, business finance, business forum, business friend, business game, business gift, business 

group, business hours, business ideas, business incubator, business index, business information, business 

initiative, business interests, business integrity, business investment, business judgement, business lady, 

business law, business leader, business letter, business liability, business library, business life, business 
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lineup, business literature, business loan, business location, business logistics, business lunch, business man, 

business management, business manager, business market, business matters, business machine, business 

meeting, business method, business mix, business model, business motive, business name, business objective, 

business office, business opportunities, business organisation, business outlook, business play, business park, 

business participant, business partner, business people, business person, business plan, business policy, 

business practice, business premises, business press, business pressure, business principle, business 

problem, business process, business property, business purpose, business quarters, business rates, business 

ratio, business recession, business relations, business relationships, business records, business 

representative, business result, business review, business risk, business savvy, business school, business 

secret, business sector, business segment, business sense, business service, business software, business 

statistics, business stock, business strategy, business structure, business studies, business success, business 

suit, business system, business telecommunication, business telephone, business terms, business tour, 

business transaction, business travel, business trip, business trust, business unit, business value, business 

venture, business visit, business volume, business woman, business year;  

N + N + N – business activity code, business advice centre, business-angel capital, business-angel market, 

business-angel network, business class fair, business continuity service, business cycle model, business cycle 

movement, business cycle peak, business cycle policy, business development center, business development 

loan, business entity concept, business efficiency exhibition, business expansion scheme, business facilitation 

office, business information office, business interruption insurance, business interruption policy, business 

judgement rule, business liability insurance, business portfolio analysis, business premises policy, business 

property relief, business reply card, business reply envelope, business reply mail, business reply service, 

business software package;  

N + prp + N – amount of business, census of business, cyclicity of business, discontinuance of business, kind 

of business, line of business, man of business, matter of business, piece of business, portfolio of business, 

pressure of business, sort of business, stagnation of business, state of business, terms of business, type of 

business, volume of business; partner in business; 

N + prp + N + N – volume of business activity; 

N + V-ing – business accounting, business advertising, business forecasting, business planning, business 

processing;  

N + V-ing + N – business saving account; 

N + N + V-ing – business process re-engineering, business data processing; 

N + prp + N + V-ing – business-to-business advertising, business-to-business marketing; 

б) у скороченнях та абревіатурах: AOB, BES, BTEC; e-business; e-trading business, high-tech 

business; 

в) y сталих словосполученнях та фраземах: and the whole business, a deplorable business, a funny 

business, monkey business, a queer business, a shady business, a silly business, an ugly business, business 

end, the business of the day, the business of the meeting, the business part of the town, business on offer, 

business that does not pay, a good stroke of business, government and business, land-office business, Am., 

the main business [of the meeting], not strict business, a piece of business; to be forced out of business, to be 

in business on one’s own account, to do the business for, to drive smb out of business, to get down to 

business, to get hands on business, to have a break from business, to have a head for business, to know one’s 

own business, to make a go of a business, to make it one’s business, to mean business, to put out of business, 

to send smb about his business, to stick to business, to talk business;  

в) в назвах державних органів, програм, організацій, компаній, законодавчих документів, 

фахових періодичних видань, напр.: Business Conduct Committee, Business Council (U.S.), Business 

Executive Move for New National Priorities, Business Expansion Scheme, Business Roundtable, Am., 

Business Statistics Office, Business and Technology Education Council, Br., Business America, Business and 

Society, Business History Review, Am., Business Today, Business Monitor, Business Week, Fox Business 

News, Harward Business Review, Journal of Business Ethics; 

г) у бізнес-кліше: Any Other Business; Business as usual; Business is at a standstill; Business is 

looking well; Open for business;  

д) у порівняннях: No iron is so strong that it cannot be melted down, and no business is so dirty 

that it can be fixed with money; 

ж) у професійно маркованих пареміях: A business is good, when both parties make a good 

bargain, A man who minds his own business well has always enough to do, An old business does not need 

advertising, A partner in the business will not put an obstacle to it, Boldness in business is first, second, and 
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third thing; Business before pleasure; Business first; Business first, pleasure after, Business goes where it is 

invited and stays where it is well treated; Business is business; Business is a two-way street; Business is war 

(Japanese saying), Business neglected is business lost, Do business best when the wind’s in the west, Every 

man to his own business, He that is not eager to be pawed in cash is not a businessman, Friends are friend, 

business is business, He who does business without knowing all about it, sees his money go like flies; He who 

does not know what to do in his spare time is not a businessman, If you engage in a business you don’t 

understand, your money will fly away, If you have a business you have to smile at everyone, It’s always good 

business to know about your customers before they walk in the door, Let every man mind his own business, 

and leave others to theirs, Men that have much business must have much pardon; New advice to new 

business; Peace is good for business, Prudent pauses forward business, Punctuality is the soul of business, 

The art of doing business lies more in paying than in buying, The business of America is business; The 

citizen is at his business before the sun rises, The man who minds his own business generally has a good one, 

There are no old friendships in business, They who have much business must have much pardon, Time is the 

soul of business, To believe a business impossible is the way to make it so, To open a business is very easy, to 

keep it open is very difficult, War is good for business, What isn’t your duty isn’t your business, When every 

one minds his own business the work is done; Without business, debauchery; Work is our business, its 

success is God’s;  

з) в афористичних висловах відомих бізнесменів: A business has to be involving, it has to be fun, 

and has no exercise your creative instincts (R. Branson); A business that makes nothing but money is a poor 

kind of business (H. Ford); A business with an income at its heels, furnishes always oil for its own wheels 

(W. Cowper); A climate in which business can be reliably assumed to tell the truth is not only morally 

superior to the alternative, it is economically more efficient (R. Haupt); A good business novel or business 

biography is not about business. It is about love, hate, pride, craftsmanship, comradeship, ambition, 

pleasure (H. A. Simon, The New Science of Management Decision, 1960); A friendship founded on business 

is better than a business founded on friendship (J. D. Rockfeller); A man can never leave his business. He 

ought to think of it by day and dream of it by night (H. Ford); As business goes, so probably go the nation; A 

successful business needs strong competition (A. Sloan); Big business hits big problems; Business is messy. 

Business is always changing (T. Peters); Big business is only small business with an extra noughts on the end 

(R. H. à Court); Boldness in business is the first, second and third thing (Th. Fuller); Business has only two 

basic functions – marketing and innovation (P. Drucker); Business is a fight – a continual struggle – just as 

life is (E. Hubbard); Business is a game, the greatest game in the world if you know how to play it 

(Th. L. Watson, Sr.); Business is like oil. It won’t mix with anything but business (J. Graham); Business is 

like riding a bicycle. Either you keep moving or you fall down (J. D. Wright); Business is the salt of life 

(Th. Fuller); Business is usually good in a good store (E. W. Howe); Business is the art of extracting money 

from another man’s pocket without resorting to violence (M. Amsterdam); Business is never so healthy as 

when, like a chicken, it must do a certain amount of scratching for what it gets (H. Ford, attributed); 

Business patterns are perhaps the most volatible, the most voluntary, and the most abstract, of all grouping 

of mankind (M. Beard, A History of Business, 1938); Do business, but be not slave to it (Th. Fuller); Good 

judgement to business what good steering is to navigation. Moral elements enter largely into good 

judgement (H. W. Beecher, 1887); Great business turn on a little pin (G. Herbert); He that thinks his 

business below him, will always be above his business (Th. Fuller); If a business does well, the stock 

eventually follows (W. Buffett); If big businesses want to continue to be successful, then they must learn to 

dance (R. M. Kanter); If business has caused the problems, then business сan solve them (P. Drucker); If the 

business is not ethical, it will fail (J. Templeton); In thousands of years there has been no advance in public 

morals, in philosophy, in religion or in politics, but the advance in business has been the greatest miracle the 

world has ever known (E. W. Howe); It is not bigness we seek, it is greatness. Bigness is imposing. 

Greatness is enduring… (A. Williams); More influences forming the opinions, habits, and characters of men 

spring out of business than out of almost all other relations which men sustain (H. W. Beecher); No business 

remains greater than the man who runs it (E. Hubbard); No man ever manages a legitimate business in this 

life without doing indirectly for more for other men than he is trying to do for himself (H. W. Beecher); 

Small businesses are all different. The more you generalize, the more you distort (H. MacRae); Some day the 

ethics of business will be universally recognized, and in that day Business will be seen to be the oldest and 

most useful of all professions (H. Ford, 1947); The best class of scientific mind is the same as the best class 

of business mind. The great desideratum in either case is to know how much evidence is enough to warrant 

action. (S. Butler, 1912); The business of business is business (A. Sloan); The business that begins small and 

grows is a safe business. The business that begins big is the one that goes by the board (E. Ubbard); The fact 

that a business is large, efficient and profitable does not mean that it takes advantage of the public 
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(Ch. Clore); The first rule of business: Find out what the man you are dealing with wants, and give it to him 

(W. Tute); The frequent recurrence of economic crises and depressions, is evidence that the automatic 

functioning of our business system is defective (W. C. Mitchell, Backward Art of Spending Money, 1937); 

The chief weakness in businesses organisation is lack of co-ordination (M. P. Follett); The purpose of 

business is to create a customer (P. Drucker); The purpose of business is to serve society (P. Drucker); The 

theory of business leads to a life obstruction, because theories do not see the business, and the men of 

business will not reason out the theories (W. Bagehot, Economic Studies, 1880); There is always plenty of 

business, if you are smart enough to get it (E. W. Howe); There is no business like your business (J. Nadel); 

There is the most intimate connection between decency and good business (H. Ford); When a management 

with a reputation for brilliance tackles a business with a reputation for bad economics, it is usually the 

reputation of the business that remains intact (W. Buffett); Whenever you see a successful business, someone 

once made a courageous decision (H. Ford); Who likes not his business, his business likes not him 

(W. Hazlitt);  

е) в аксіомах та максимах: Business must make a sound profit; Drive your business or it will drive 

you; Do no business with a kinsman; Eat and drink with your relatives, do business with strangers; If you 

want to get a reputation of a good businessman, be sure to get into a good business;  

є) у парадоксальних висловах / мовних парадоксах та грі слів: A man who attends strictly to his 

own business usually has plenty of business to attend to (Anonymous); Men of business must not break their 

word twice (Th. Fuller); The outlook for the businessman is usually brighter than the outlook of the 

businessman (Anonymous); There is nothing more dangerous than an honest businessman (Anonymous); 

With an honest and a good man, business is soon ended (Th. Fuller); Why do businessmen complain about 

bad business over the most expensive dinners? (Anonymous); A businessman is someone who talks golf all 

morning in the office and business all afternoon on the golf cource (Anonymous); 

к) в алюзіях: The high-end home office business is a business, not a hobby (Computer Hardware 

Reseller Business Plan // www.bplans.com); Business is business, and must not be made a pleasure of it 

(A. Trollope, 1867); Christmas is over, and business is business (The Wall Street, Feature film); The maxim 

of the British people is “Business as usual” (W. Churchill, speech, 1914); “No business before breakfast, 

Glum!” says the King. “Breakfast first, business next” (W. M. Thakeray, The Rose and the King, 1855).  

2. Семантико-словотвірний потенціал лексеми trade 

За семантико-словотвірним потенціалом лексема trade вступає в епідигматичні зв’язки зі 

своїми дериватами, утвореними такими способами: 

- суфіксації: trade-able, trad-ing, trad-er, trade-ful, trade-in, trad-ing, trade-less, trade-off, trade-outs, 

trade-up, trade-wise, trad-ing-down, trad-ing-up; 

композиції: trade-s-man / trade-s-woman / trade-s-folk / trade-s-people, trade-mark, trade-name, trade-

route;  

- композиції + суфіксації: woman-trad-er; 

- конверсії: N → V: trade → to trade, тж. утворюючи фразові дієслова to trade at, to trade down, to trade 

in, to trade off, to trade on (syn. exploit), to trade up. 

Слово trade сполучається з іменниками, прикметниками, займенниками, прислівниками, 

прийменниками, сполучниками та дієсловами (також неособовими формами дієслів), виявляючи свій 

лексичний потенціал у таких синтаксичних конструкціях: 

а) у вільних словосполученнях: 

- в номінативній функції: 

N + N – barter trade, block trade, book trade, carriage trade, cash trade, coal trades, commission trade, 

commodity trade, counter trade, cross trades, entrepôt trade, export trade, food trade, frontier trade, fur 

trade, furniture trade, grocery trade, handicraft trade, home trade, import trade, improvement trade, inland 

trade, instalment trade, interior trade, key trade, land trade, license trade, maritime trade, merchandise 

trade, money trade, motor trade, overseas trade, rag trade, seed trade, service trade, slave trade, spice 

trade, spring trade, state trade, tally trade, timber trade, tourist trade, transit trade, triangular trade, 

wholesale trade, wool trade, world trade;  

N + N + N – East-West trade, import-export trade, mail-order trade; 

N + prp – trade-in, trade-off, trade up; 

N + prp + N – trade in arms, trade in commodities, trade in cotton; trade-in value; trade of boilmaker, trade 

of carpenter, trade of commodities, trade of plumber, trade of shoemaker, trade of tailor, trade of war; 

N + conj + N – trade and credit; 

N + conj + A – trade and economic, trade and monetary; 

N + conj + N + N – “cash & carry” trade; 
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N + V – trade booms, trade declines, trade expands, trade falls, trade grows, trade increases, trade picks up; 

N + V-ed + N – sea-born trade; 

A + N – agricultural trade, Baltic trade, bilateral trade, brisk trade, coastal trade, colonial trade, 

commercial trade, compensatory trade, competitive trade, direct trade, distributive trade, domestic trade, 

evil trade, external trade, fair trade, foreign trade, free trade, general trade, global trade, illegal trade, illicit 

trade, inland trade, interior trade, intermediate trade, internal trade, international trade, interregional 

trade, legal trade, legitimate trade, lively trade, local trade, lucrative trade, maritime trade, multilateral 

trade, mutual trade, narrow trade, primitive trade, private trade, profitable trade, reciprocal trade, regional 

trade, regular trade, retail trade, special trade, sweet trade, tally trade, tramp trade, trilateral trade, 

unreasonable trade, visible trade, woolen trade;  

A + N + N – direct transit trade, exotic bird trade, foreign trade company, foreign trade turnover, free trade 

area, free trade zone;indirect transit trade, retail delivery trade, small-scale trade;  

p + N – all the trade, any trade, his / her trade, some trade;  

D + N –coastwise trade, homeward trades, outward trades; 

D + A + N – mutually advantageous trade; 

V + N – to ban trade, to boost trade, to conduct trade, to damage trade, to develop trade, to do trade, to 

encourage trade, to exercise trade, to expand trade, to follow trade, to harm trade, to increase trade, to 

learn trade, to lose trade, to make trade, to plаy trade, to practise trade, to promote trade, to restrict trade, 

to revive trade; 

V + prp – to trade at, to trade down, to trade for, to trade in, to trade off, to trade on, to trade up, to trade 

upon, to trade with; 

V + prp + N – to be in trade, to build up trade, to carry on trade, to engage in trade; 

V-ing + N – brewing trade, building trade, carrying trade, coasting trade, clothing trade, flourishing trade, 

printing trade, publishing trade, roaring trade, thriving trade; 

V-ed + N – allied trade, balanced trade, certified trade, depressed trade, favored trade, skilled trade, 

sweated trade,; 

Num + N – two-way trade; 

prp + N – for the trade, in trade, by trade; 

- в атрибутивній функції: 

N + N – trade acceptance, trade accord, trade account, trade agency, trade agreement, trade allowance, 

trade association, trade balance, trade barriers, trade benefits, trade bill, trade block, trade blockage, trade 

body, trade boycott, trade bureau, trade business, trade buyer, trade centre, trade commissioner, trade 

committee, trade concessions, trade control, trade cooperation, trade counter, trade creation, trade credit, 

trade creditor, trade customer, trade cycle, trade date, trade deal, trade debt, trade debtor, trade deficit, 

trade delegation, trade department, trade description, trade directory, trade discount, trade discrimination, 

trade dispute, trade diversion, trade embargo, trade enquiry, trade exhibition, trade fair, trade figure, trade 

fluctuation, trade gap, trade group, trade house, trade investment, trade journal, trade law, trade links, trade 

license, trade magazine, trade mark, trade marketing, trade mission, trade monopoly, trade name, trade 

negotiations, trade network, trade official, trade opportunities, trade option, trade organization, trade pact, 

trade paper, trade place, trade policy, trade practice, trade press, trade price, trade promotion, trade 

protocol, trade publication, trade reference, trade relations, trade representation, trade representative, trade 

restrictions, trade route, trade rules, trade sale, trade sanctions, trade secret, trade secretary, trade school, 

trade show, trade standards, trade surplus, trade tariff, trade terms, trade ties, trade treaty, trade turnover, 

trade union, trade unionism, trade unionist, trade war, trade warfare, trade winds;  

N + N + N – merchandise trade balance, trade protection society, trade union contribution; 

N + prp + N – blacksmith by trade, grocer by trade, mason by trade, potter by trade; custom in trade, drop 

in trade, badges of trade, balance of trade, blockage of trade, chamber of trade, change of trade, conditions 

of trade, contract of trade, costs of trade, custom of trade, department of trade, liberty of trade, patterns of 

trade, point of trade, prohibition of trade, secrets of trade, success of trade, surplus of trade, stoppage of 

trade, terms of trade; agreement on trade; barriers to trade;  

N + V-ing – trade advertising, trade setting; 

N + V-ed + N – trade-weighted index; 

V-ing + N – trading account, trading area, trading association, trading bloc, trading capital, trading 

company, trading conditions, trading craft, trading currency, trading estate, trading floor, trading house, 

trading loss, trading partner, trading partnership, trading post, trading profit, trading session, trading 

stamp, trading station, trading stock; 

V-ed + N – traded option; 
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б) в абревіатурах: DFAIT, D.T.I., GATT, FTC, ITO, NAFTA, T.U.C., WTO;  

в) у назвах державних органів, організацій, компаній, фондів, законодавчих документів, 

періодичних видань: Advisory Committee on Trade and Negotiations, Australian Trade Commission, 

British Department of Trade and Industry, British Overseas Trade Board, Center for Trade and Investment 

Policy, Central Europe Free Trade Association, Committee on Trade and Development, Court of 

International Trade, Am., Defence Trade Advisory Group, Defence Trade Controls, Defence Trade 

Regulations, Defence Trade Working Group, Department of Trade and Industry, Br., European Free Trade 

Association, Federal Trade Commission (U.S.), Federal Trade Zone Board, Am., Foreign Office and 

International Trade Canada, Government Trade Bureau, International Reciprocal Trade Association, 

International Trade Commisssion, International Trade Organization, National Trade Data Bank (U.S.), New 

Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, Office of Fair Trading / Trading Standards Department, Br., 

Office of International Trade, Register of Trade Marks, Trade and Development Agency, Trade Board, 

Trade Union Education League, Am., Trades Union Congress, Br., US Court of International Trade, US-

Cuba Trade Association, Vancouver Board of Trade, World Trade Center; Manchester Trade, LTD, Trade 

Partnership Worldwide, LLC, Trader Classified Media, Trader Group, Trader Media East, Tradepoint 

Investment Exchange, U.S., The Federal Trade Commission (FTC), U.S., International Trade Commission, 

World Trade Organization; Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1994), 

Anglo-American Trade Directory, Arms Trade Treaty, Automobile Product Trade Act, Am., Central 

American Free Trade Agreement (2005), The General Agreement of Tariffs and Trade (1947), U.S.-Canada 

Free Trade Agreement, North American Free Trade Agreement (1994), Trade Act of 1975, Am.,.Trade Act 

Program, Trade Agreements Act of 1934, The Trade Descriptions Act, Br., The Trade Expansion Act of 

1962, Am., Trading-with-the-Enemy Act, Am.; Auto Trader, The International Trade Journal, Trader 

Monthly magazine, Trader Online Magazine, Truck Trader, Bike Trader; Chamber Trader (web-site); 

ґ) у сталих словосполученнях та ідіомах: insider trade / insider-trading, in the course of trade; a 

jack of all trades, the tricks of the trade, to be engaged in trade, to do a lot of trade, to drive a good trade, to 

put smb to a trade, to put a stop to trade, to trade at a loss, trade at a profit, to trade fixed assets for current 

assets, to trade on the equity;  

г) в бізнес-клішое: What’s your trade?;  

д) у порівняннях: A good trade will carry farther than a thousand florins, Done in by his own trade 

like a water merchant in the rain; 

е) у професійно маркованих пареміях: Advertising is the mother of trade, A handful of trade, a 

handful of gold; Another man’s trade costs money; A pot trader whose fortunes are all invested in her clay 

pots isn’t much of a merchant, A trade not properly learned is an enemy, Because he has so many trades, he 

is unemployed, Even a thief takes ten years to learn his trade, Every man should practice only his trade, 

Every man to his trade, Flatterers and traders are related; He that learns a trade has a purchase made; He 

who cannot speak well of his trade does not understand it, He works best who knows his trade; In a trade 

someone always loses, Jack of all trades is master of none, Many trades, begging the best, Millers, tailors, 

and weavers are not hanged, or the trade would soon be extinct, Seven trades but no luck; The knowledge of 

a trade is worth a handful of gold; The man of many trades begs his bread on Sunday; The man of your own 

trade is your enemy; There are no foolish trades, there are foolish people; There are tricks in every trade; To 

your son give a good name and a trade, Trade follows the flag; Trade is the mother of money; Trade knows 

neither friends nor kindred; Two of a trade never agree / Two of a trade seldom agree, Who has a trade may 

go anywhere, Work earns a living but trade makes you rich, You try to trade in a deserted place. 

3. Семантико-слововірний потенціал лексеми money 

За семантико-словотвірним потенціалом лексема money вступає в епідигматичні зв’язки зі 

своїми дериватами, утвореними такими способами: 

- суфіксації: monet-ary, monet-arism, monet-arist; monet-ize, monet-iz-ation, money-ed, money-less, money-

ness; 

- префіксації + суфіксації:de-monet-ize, de-monet-iz-ation; 

- композиції: money-agent, money-box, money-man;  

- композиції + суфіксації: money-chang-er, money-grubb-er, money-lend-er, money-los-er, money-mak-er, 

money-spinn-er; money-grubb-ing. 

За синтаксичною дистрибуцією слово money сполучається з іменниками, прикметниками, 

прислівниками, займенниками, прийменниками, сполучниками та дієсловами (також неособовими 

формами дієслів), виявляючи свій лексичний потенціал у таких синтаксичних конструкціях в 

номінативній та атрибутивній функціях: 
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а) у вільних словосполученнях:  

- в номінативній функції: 

N + N – allotment money, application money, bank money, call money, caution money, commodity money, 

conduct money, conscience money, credit money, danger money, debt money, deposit money, dispatch 

money, fiat money, front money, hush money insurance money, key money, Br., lot money, merrit money, 

occupation money, oil money, option money, overnight money, paper money, period money, pin money, 

planet money, pocket money, prize money, promotion money, purchase money, salvage money, seed money, 

standard money, tax money, till money, token money, upfront money, vault money, virgin money, world 

money; 

N + N + N – bank-deposit money, check book money,  

N + prp + N – money in cash, money in circulation, money on deposit, money on loan, money of account;  

N + prp + N + N – law of money circulation, day-to-day money; 

N + V –money originates, 

A + N – active money, barren money, black money, bogus money, broad money, cheap money, convertible 

money, counterfeit money, current money, dead money, dear money, digital money, earnest money, easy 

money, effective money, elastic money, even money, extra money, fair money, false money, fiduciary money, 

fractional money, genuine money, green money, hard money, hot money, idle money, inactive money, 

inconvertible money, irredeemable money, inside money, lawful money, loanable money, mad money, 

narrow money, neutral money, odd money, old money, perfect money, private money, public moneys, ready 

money, real money, representative money, smart money, soft money, stable money, subsidiary money, tight 

money, universal money, weak money;  

A + N + N – central-bank money, commercial bank money, convertible paper money, legal-tender money; 

A + V-ed + N – full-bodied money, high-powered money, well-spent money; 

A + A + V-ed + N – representative full-bodied money; 

D + N – enough money, much money, near money; 

p + N – all the money, any money, her money, his money, my money, our money, their money, that money, 

your money;  

Num + N + N – one-month money, one-year money; 

V + N – to accept money, to bank money, to borrow money, to bring in money, to change money, to circulate 

money, to coin money, to collect money, to create money, to counterfeit money, to deposit money, to direct 

money, to distribute money, to donate money, to earn money, to find the money, to free money, to get money, 

to give money, to have money, to issue money, to invest money, to keep money, to launder money, to lend 

money, to lose money, to make money, to mint money, to need money, to pay money, to print money, to 

produce money, to put money, to raise money, to receive money, to redeem money, to refund money, to remit 

money, to return money, to save money, to spend money, to squander money, to take money, to transfer 

money, to want money, to waste money, to withdraw money; 

V + prp + N – to draw out money, to rely on money, to take out money, to think of money, to throw away 

money; 

V-ing + N – accounting money, circulating money, outstanding money;  

V-ing + N + N – checking account money; 

V-ed + N – accumulated money, adulterated money, borrowed money, coined money; committed money; 

V-ed + N + N – uncovered paper money; 

- в атрибутивній функції: 

N + N – money accumulation, money bag, money bill, money broker, money capital, money charge, money 

centre, money circulation, money hoards, money illusion, money income, money management, money 

market, money matter, money order, money purchase, money rates, money scarcity, money service, money 

shop, Br., money squeeze, money stock, money stringency, money supply, money train, money wages; 

N + prp + N – account of money, amount of money, circulation of money, demand for money, effectiveness of 

money, income of money, issue of money, lack of money, measure of money, mint of money, movement of 

money, need of money, neutrality of money, plenty of money, pool of money, pot of money, price of money, 

service of money, superneutrality of money, supply of money, value of money; 

N + N + N – money market certificate, money market fund, money market line, money measurement concept, 

money multiplier note, money transmission services; inland money order, overseas money order, telegraph 

money order; 

N + N + N + N – money-market deposit account; 

N + V-ing – money laundering, money washing;  

A + N + N – foreign money order, international money order; 
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б) у сталих словосполученнях та ідіомах: in the money, in terms of money, money at call, money 

at call and short notice, money at long, money at short, money for jam, money held in trust, money lent and 

lodged, money lying idle, money unbacked by gold; not every man’s money, out of the money, coming of 

money, going of money; to be bad money, to be good money, to be flush of money, to be flush with one’s 

money, to be hard pressed for money, to be in the money, to be out of money, to be made of money, to be 

worth a lot of money; to borrow money at interest, to come up with the money, to draw money from the 

account, to have money to burn, to lie out of one’s money, to make the money fly, to make use of money, to 

marry money, to pay good money, to provide smb with money, to put money down, to put money into, to put 

money on, to put up money, to put one’s money on the wrong horse, to put one’s money where one’s mouth 

is, to roll in money, to sink money into, to take up money, to tie up money, to throw good money after bad; 

money is scarce; 

в) в абревіатурах: M.C.A., MMDA; MQ approach; 

ґ) у назвах державних органів, організацій, навчальних закладів, компаній, фондів, 

економічних теорій грошей, періодичних видань: International Monetary Fund, Monetary School, GE 

Money, Virgin Money, Quantity Theory of Money, World Money Fair;  

г) у професійно маркованих пареміях: A fool and his money are soon parted; Lend your money and lose 

your friend; Lose time, lose money; The love of money is the root of all evil; Money begets money; Money 

breeds money; Money burns a hole in the pocket; Money draws money; Money governs the world; Money has 

no smell; Money is a good servant but a bad master; Money is a language of business; Money makes the 

mare go, Am.; Money makes money; Money makes the world go round, Am.; Money often unmakes the man 

who makes it; Money sets smb apart from, Am.; Money spent on the brain is never in vain; Money talks, Am., 

Muck and money go together; Never spend your money before you have it; Time is money, Am.; When money 

speaks the world is silent; 

д) в афоризмах відомих бізнесменів: Bad money drives out good (Gresham’s law); Cheap money 

makes dear goods (M. Friedman), Make money, be proud of it; make more money, be prouder of it 

(H. R. Luce); Money is a language of business; Money as money does (A. Behn); Money provides the carrot 

most people want (M. Amstrong); Money runs thе world (O. Warren); Money speaks sense in a language all 

nations understand (A. Behn); Money was never a big motivation for me, except as a way to keep score. The 

real excitement is playing the game (D. Trump); No idol is more debasing than the worship of money 

(A. Carnegie); Rule №1: Never lose money. Rule №2: Never forget rule №1 (W. Buffett); Never go into 

business to make money. If that’s the motive you are better off doing nothing. Just doing it for money won’t 

make it the long run (R. Branson); The way you lose money in the market is to start off with an economic 

picture (P. Lynch); The money is your life! (Unknown). 

e) в алюзіях: True but so what. Money runs the world. Every idea that has been tried to change that 

has gone to run. Get over it (O. Warren). 

4. Семантико-слововірний потенціал лексеми manage 

За семантико-словотвірним потенціалом лексема manage вступає в епідигматичні зв’язки зі 

своїми дериватами, утвореними такими способами: 

- суфіксації: manag-er, manag-er-ess, manage-able, manage-abil-ity, manag-er-ial, manag-ing, manag-er-

ial-ism, manag-er-ial-ist, manag-er-ship, manag-ed, manage-ment; 

- суфіксації + префіксації: mis-manage-ment. 

За синтаксичною дистрибуцією слово-дериват management, що номінує відповідний концепт, 

сполучається з іменниками, прикметниками, прийменниками, займенниками та дієсловами (також 

неособовими формами дієслів), виявляючи свій лексичний потенціал у таких синтаксичних 

конструкціях в номінативній та атрибутивній функціях: 

а) у вільних словосполученнях: 

- в номінативній функції: 

N + N – account management, accountability management, asset management, bank management, brand 

management, budgetary management, business management, capital management, case management, cash 

management, chaпge management, company management, contract management, corporate management, 

crisis management, data management, database management, debt management, demand management, 

energy management, estate management, event management, facilities management, factory management, 

farm management, firm management, forest management, frontline management, fund management, goals 

management, group management, grassland management, hospital management, hotel management, 

household management, information management, inventory management, investment management, job 

management, knowledge management, liability management, land management, line management, 
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manpower management, marketing management, materials management, matrix management, money 

management, network management, office management, pasture management, personnel management, plant 

management, portfolio management, power management, process management, product management, 

production management, program management, project management, property management, quality 

management, rate management, resource management, risk management, routine management, sales 

management, service management, staff management, stock management, stress management, systems 

management, task management, time management, top management, traffic management, treasury 

management, venture management, waste management, works management; 

N + N + N – asset-liability management, extra-plant management, human resource management, income tax 

management, information technology management, supply chain management, top executive management, 

top-level management, water quality management, water resources management; 

N + prp + N – management of securities, management of the factory, management of inflation, management 

of patients; 

N + prp + N + N – day-to-day management; management of bank funds, management of consumer wants, 

management of liquid funds, management of state affairs;  

N + V – management controls, management organizes, management reviews; 

A + N – active management, bad management, careful management, competent management, conflict 

management, crisis management, current management, daily management, economic management, effective 

management, efficient management, environmental management, financial management, functional 

management, general management, good management, higher management, incumbent management, 

inefficient management, joint management, junior management, local management, middle management, 

monetary management, operational management, overall management, participative management, poor 

management, retail management, scientific management, senior management, social management, sound 

management, tactical management, strategic management, upper management; 

A + N + N – high-level management, high-quality management, lower-level management, middle-level 

management, real estate management, selective inventory management, selective stock management, 

technical services management, total quality management; 

V + N – to need management; 

V + prp + N – to appoint to management, to interfere in the management; 

V-ed + N – automated management, planned management; 

V-ed + N + N – automated production management; 

Num + N + N – one-man management; 

p + N – our management; 

- в атрибутивній функції: 

N + N – management ability, management account, management accountant, management accountcy, 

management activity, management analysis, management appraisal, management audit, management board, 

management buyout, management capabilities, management center, management charge(s), management 

checks, management commission, management committee, management company, management concept, 

management considerations, management consultancy, management consultant, management contract, 

management control, management course, management data, management development, management 

decision, management directive, management discussion, management division, management discretion, 

management education, management effort, management engineer, management expenses, management 

expertise, management failure, management fee, management firm, management game, management gap, 

management graduate, management graphics, management group, management guru, management 

information, management job, management letter, management meeting, management method, management 

model, management personnel, management philosophy, management plan, management policy, 

management position, management practice, management prerogative, management principles, management 

problem, management procedure, management process, management proposal, management quality, 

management ratio, management reform, management relations, management report, management reserves, 

management responsibility, management science, management services, management share, management 

skills, management staff, management stock, management stratergy, management structure, management 

studies, management style, management succession, management summary, management system, 

management team, management technique(s), management technology, management theory, management 

threshold, management time, management tools, management trainee, management training, management 

wages; 
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N + N + N – management information system, management potential analysis, management services 

department, management trade union; 

N + prp + N – costs of management, layer of management, level of management, pressure on management, 

style of management, tier of management, control over management; 

N + prp + N + N – assessment of management quality; 

N + V-ing – management accounting, management consulting, management engineering, management 

planning, management thinking, management trading, management training; 

N + V-ing + N – management training technique; 

б) у сталих словосполученнях та ідіомах: bottom-up management, hands-off management, hands-

on management, laissez-faire management style, management buy-in, management buy-out, management by 

commitment, management by crisis, management by difference(s), management by drive, management by 

exception(s), management by goals, management by objectives, management by procedure, management by 

product, management by programme, management by results, management by walking about, management 

by wandering around, to be responsible for management; to take advantage of management; 

в) у професійно маркованих пареміях: Good management and feed give eggs, Good management 

is better than good income;  

ґ) в абревіатурах: HRM, MBI, MBO, MCA, MD, MD&A, MBWA, MIS, TQM; 

г) у назвах державних органів, організацій, фондів, навчальних закладів, компаній, 

законодавчих документів, періодичних видань: American Management Association, Bureau of Land 

Management, Funds Management, Management Consultants’ Association, Office of Management and 

Budget; Institute of Management, (U.S.); Management Today, Am., Management Review, Am.;  

д) в афоризмах відомих бізнесменів: A manager should always understand where he wants to go 

(H. Ford), Companies have to be led, not managed (G. Dyke), A manager develops people including himself 

(P. Drucker), It’s not hard to make decisions when you know what your values are (W. Disney), 

Management is activity or art where those who have not yet succeeded and those who have proved 

unsuccessful are led by those who have not yet failed (P. Frenckuer), The manager is a cultural hero 

(G. Hofstede),  

е) у мовних парадоксах: Without a clear goal, you may be running a well-managed bankruptcy 

(L. Carroll). 

5. Семантико-слововірний потенціал лексеми enterprise 

За семантико-словотвірним потенціалом лексема enterprise вступає в епідигматичні зв’язки зі 

своїми дериватами, утвореними такими способами: 

- суфіксації: enterpris-er, еnterpris-ing; 

- конверсії N → V: to enterprise; 

За синтаксичною дистрибуцією слово enterprise сполучається з іменниками, прикметниками, 

прийменниками, займенниками та дієсловами (також неособовими формами дієслів), виявляючи свій 

лексичний потенціал у таких синтаксичних конструкціях в номінативній та атрибутивній функціях: 

а) в номінативній функції: 

N + N – branch enterprise, business enterprise, competitor enterprise, co-operative enterprise, corporate 

enterprise, family enterprise, farm enterprise, government enterprise, group enterprise, midsize enterprise, 

minority enterprise, multi-establishment enterprise, nonutility enterprise, parent enterprise, plantation 

enterprise, state enterprise, utility enterprise, year enterprise; 

N + prp + N – enterprise in default; 

N + N + N – сash crop enterprise, сompany-owner enterprise, factory-farm enterprise, land promotion 

enterprise; 

N + V-ing + N – import-substituting enterprise, income-producing enterprise, 

N + V-ed + N – family-owned enterprise, state-owned enterprise; 

N + V – enterprise expands, enterprise fails, enterprise grows, enterprise succeeds;  

A + N – agricultural enterprise, alternative enterprise, ambitious enterprise, artisan enterprise, commercial 

enterprise, common enterprise, considerable enterprise, corporate enterprise, criminal enterprise, difficult 

enterprise, domestic enterprise, economic enterprise,  educational enterprise, entire enterprise, expensive 

enterprise, free enterprise, great enterprise, governmental enterprise, hazardous enterprise, independent 

enterprise, individual enterprise, industrial enterprise, large enterprise, local enterprise, main enterprise, 

medium enterprise, military enterprise, multinational enterprise, municipal enterprise, overall enterprise, 

pre-capitalistic enterprise, private enterprise, profitable enterprise, productive enterprise, public enterprise, 
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scientific enterprise, sizeable enterprise, small enterprise, subordinate enterprise, subsidiary enterprise, 

successful enterprise, supplementary enterprise, transnational enterprise, unnecessary enterprise, 

unprofitable enterprise, unsuccessful enterprise, whole enterprise; 

A + N + N – high-cost enterprise, intensive-livestock enterprise, large-scale enterprise, short-term 

enterprise, small-scale enterprise; 

A + V-ed + N – medium-sized enterprise;; 

A + N + N + N – lower-profit-rank enterprise, 

p + N – her enterprise, his enterprise, my enterprise, our enterprise, one’s enterprise, their enterprise, your 

enterprise;  

p + V-ing + N – self-supporting enterprise; 

D + A + N – highly profitable enterprise; 

D + N + N – multi-activity enterprise, multi-branch enterprise, multi-unit enterprise; 

D + N + N + N – lower-profit-rank enterprise; 

V + N – to abandon an enterprise, to control an enterprise, to encourage an enterprise, to launch an 

enterprise, to manage an enterprise, to promote an enterprise, to represent an enterprise, to run an 

enterprise, to undertake an enterprise; 

V-ing + N – farming enterprise, manufacturing enterprise, operating enterprise, trading enterprise; 

V-ed + N – associated enterprise, corporated enterprise, incorporated enterprise, integrated enterprise, 

joint enterprise, unincorporated enterprise, 

б) в атрибутивній функції: 

N + N – enterprise agency, enterprise allowance, enterprise capital, enterprise centre, enterprise clients, 

enterprise council, enterprise culture, enterprise economy, enterprise liquidity, enterprise represantation, 

enterprise skills, enterprise society, enterprise union,  enterprise zone, 

N + N + N – enterprise life cycle; 

N + prp + N – man of enterprise, spirit of enterprise, 

A + N + N – free enterprise system, free enterprise zone; 

в) у сталих словосполученнях та фразеологізмах: exploits and mighty enterprises; to embark on 

an enterprise, enterprise run on a paying basis; 

ґ) у професійно маркованих пареміях – Agriculture is best, enterprise is acceptable, but avoid 

being on a fixed wage, When you enter a great enterprise, free your soul from weakness;  

г) в абревіатурах: TECS; 

д) у назвах державних органів, програм, організацій, компаній, фондів, законодавчих 

документів, періодичних видань: Department of Enterprise (GB), Enterprise Allowance Scheme, (GB), 

Enterprise Development Group, Office of Federal Housing Enterprise Oversight (U.S.), Trading and 

Enterprise Councils, Scotland and Wales Departments of Enterprise (GB), University of Maine’s Venture 

Incubator Division (GB); Blue Grass Enteprises, Inc., Enterprise, Inc., Tuttle Enteprises; Creative Arts 

Magazine Enteprises. 

6. Семантико-слововірний потенціал лексеми work 

За семантико-словотвірним потенціалом лексема work вступає в епідигматичні зв’язки зі 

своїми дериватами, утвореними такими способами: 

- суфіксації: work-able, work-ability, worked, work-er, work-ing, work-less, work-less-ness; 

- префіксації + суфіксації: un-work-able; 

- конверсії N → V: to work; 

- конверсії + композиції: to out-work, to work in, to work into, to work off, to work out, to work over, to 

work through, to work up, to work up to; 

- композиції: needle-work, out-work, team-work, work-around, work-away, work-book, work-day, work-

flow, work-force, work-horse, work-house, work-load, work-man, work-mate, work-out, work-place, work-

sheet, work-shop, work-space, work-station, work-stock, work-week, work-woman, work-bag, work-basket, 

work-box, work-party, work-people, work-room, work-shy, work-table, work-worn;  

- композиції + суфіксації: hard-work-ing, make-work, team-work-er, tele-work-er, tele-work-ing, work-er-

safe, work-ing-out, work-ing-party, work-man-like, work-man-ship, work-relat-ed, work-woman-ship; 

- композиції + інфіксації: work-in-process, work-in-progress, work-to-rule; 

- телескопії: workaholic (work + alcoholic). 



503 

 
Лексема work сполучається з іменниками, прикметниками, займенниками, прислівниками, 

прийменниками та дієсловами, виявляючи свій лексичний потенціал у таких синтаксичних 

конструкціях: 

а) у вільних словосполученнях: 

- в номінативній функції: 

N + N – bad work, brain work, casual work, children’s work, clerical work, commercial work, commission 

work, contract work, counting work, creative work, custom work, day work, decent work, development work, 

double-shift work, fabricating work, field work, freelance work, forced overtime work, full-time work, given-
out work, government work, hand work, hard work, his / her / our / their / your work, in the works, in-cycle 

work, inside work, installation work, job work, lapidary work, leg work, life work, managerial work, market / 

nonmarket work, (non)shift work, paper work, pioneering work, remunerative work, rush work, welfare 

work, work by the day;  

V + N – to get work;  

V + prp + N – to give up work, to go to work, to put in work, to set to work, 

- в атрибутивній функції: 

N + N – work ethics, work flow, work history, work incentive, work sharing, work measurement, work 

permit, work study; working assets, working capital, workforce diversity, 

N + N + N – working capital turnover; 

б) у сталих словосполученнях: in working order, out of work, to be pressed with work, work in 

hand, to commit to work, to have one’s work cut out, to work at full pressure, to work in collaboration with 

others, to work on one’s own account, to work to rule, to work both sides of the street, to work one’s fingers 

to the bone;  

в) у порівняннях: to work like a charm;  

г) у перифразах: out of work (=unemployed); 

д) у бізнес-кліше: at work – “працює” (запис в анкеті), work-in “на роботі”, having a job but not 

at work – “має тимчасову роботу” (запис в анкеті), looking for a work – “шукаю роботу” (запис в 

анкеті), the expenses work out at… –  “видатки виражаються в сумі…”;  

е)  у професійно маркованих пареміях: A bad worker quarrels with his tools, A bad workman 

always blames his tools, A good workman doesn’t quarrel with his tools, A hard-working man is worth more 

that a crowd of loafers, A thousand workers, a thousand plans, As the master, so the work, Between wording 

and working is a long road, Every man does his work after his own fashion, Good pay makes happy workers, 

He is a bad workman who cannot talk of work, Many hands make light / quick work, Much talk, little work, 

Paid work progresses slowly, The will gives the work its name, The will is the soul of the work, The work 

praises the workman, The workman is worthy of his hire, What is a workman without his tools?, When every 

one minds his own business the work is done, Where there are too many workmen, there is too little work, 

Who loves his work and knows to spare, may live and flourish anywhere, Words are good, when work 

follows, Work is our business, its success is God’s, Work makes free, Work paid for in advance has feet of 

lead, Workmen are easier found than masters.  

ж) у назвах економічних дисциплін, теорій та методів аналізу: work еthics; Theory of work 

motivation, Work engagement, Motivation through design of work; work study; workers’ participation, work 

breakdown, work breakdown by components, work breakdown by location, work breakdown by materials, 

work breakdown structure (WBS), work flow charts, work-in-process, work-in-progress (WIP), work-to-rule, 

work-life balance, flexible working patterns;  

з) у назвах жанрових форм: work permit; 

и) у назвах програм та періодичних видань: State Employees Workplace Requirements Program 

for Safety and Health, Business Works. 

7. Семантико-слововірний потенціал лексеми company 

Лексема work сполучається з іменниками, прикметниками, займенниками, прислівниками, 

прийменниками та дієсловами, виявляючи свій лексичний потенціал у таких синтаксичних 

конструкціях: 

а) у вільних словосполученнях: 

- в номінативній функції: 

A + N – big company, domestic company, dormant company, electric company, German company, 

indigenous company, joint company, multidivisional company, multinational company, private company, 

proprietary company, public company, small company, statutory company, subsidiary company, Br.; 
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N + N – auction company, Am., bogus / bubble company, bus company, commission company, daughter 

company, distributor company, ditch company, finance company, government company, home company, 

insurance company, invest / trust company, Br., management company, Am., matrix company, mortgage 

company, mother company, multiindustry company, nominee company, parent company, power company, 

product company, railway company, shelf company, shell company, sister company, supplier company, 

vendor company; engineering company, state company, stealth company, stock company;  

V-ing + N – controlling / holding company, factoring company, farming company, forwarding company, 

leasing company, manufacturing company, purchasing company, retailing company, shipbuilding company, 

shipping company, trucking company, underlying company; 

V-ed + N – affiliated / allied / related company, chartered company, decentrialized company, divisionalized 

company, incorporated company, limited company, mixed company, regulated company, unlimited company; 

N + N + N – defence-space company, real-estate company, single-division company, top-notch company; 

N + conj + N + N – brick-and-motor company; 

N + V-ed + N – medium-sized company, private limited company, Br., public limited company, Br.; state-

owned company; 

A + N + N – blue-chip company, red-chip company, joint-stock company; 

Prp + N + N – off-shelf company; 

V + N – company competes, company expands, company goes, сompany grows, company opens, company 

presents, company serves, company uses, company works; 

- в атрибутивній функції: 

N + N – сompany’s ability, company checker, сompany image, сompany reputation, сompany’s role, 

company spotter; 

V + N – to form a company, to liquidate a company;  

V + prp + N – to contribute to a company;  

б)  у сталих словосполученнях: company has experience, company holds its position, company 

looks for, company plays a major part / role, company promotes itself, company takes an active role; 

в) у номенклатурних назвах компаній, фірм, корпорацій, комерційних організацій: Ford Motor 

Co., DuPont Co., J.P.Morgan & Co; 

г) у бізнес-ідіомах: to build a company from scratch; 

д) у бізнес-кліше: company in liquidation; 

е) у назвах ділових документів, жанрових форм та їхніх рубрик: Company Act, Company law, 

company’s balance sheet, сompany’s share-based compensation plan, сompany’s pention plan, company’s 

restructuring plan, сompany’s statement of cash flow; The Company, Company Accounts, Company 

Organization, Company Summary, Subsidiary and Affiliated Companies; 

ж) у назвах наукових теорій та методів: the theory of company, the theory of company accounts, 

the theory of company finance, the theory of company growth, the theory of company law; company’s net 

working interest (entitlement method).  

8. Семантико-слововірний потенціал лексеми goods 

Лексема goods сполучається з іменниками, прикметниками, займенниками, прислівниками, 

прийменниками та дієсловами, виявляючи свій лексичний потенціал у таких синтаксичних 

конструкціях: 

а) у вільних словосполученнях: 

- в номінативній функції: 

A + N – black goods, brown goods, capital goods, cheap goods, civilian goods, complementary goods, dry 

goods, durable goods, economic goods, elastic goods, essential goods, expensive goods, faulty goods, free 

goods, green goods, industrial goods, inferior goods, (in)tangible goods, marketable goods, military goods, 

non-durable goods, (non)competitive goods, normal goods, orange goods, perishable goods, private goods, 

public goods, red goods, scarce goods, semi-durable goods, soft goods, strategic goods, unmarketable 

goods, wet goods, white goods, yellow goods; 

A + N + N – large-scale goods, low-price goods, second-hand goods, private label goods; 

A + prp + N – goods of foreign origin, goods of foreign manufacture;  

A + V-ing + N – fast-moving goods, slow-moving goods; 

N + N – club goods, consumer goods, consumption goods, convenience goods, defence goods, emergency 

goods, export goods, household goods, import goods, knit goods, luxury goods, Manchester goods, metal 

goods, quality goods, specialty goods, spot goods, status goods, substitute goods; 

V-ed + N – branded goods, damaged goods, overpriced goods, smuggled goods, sought goods, spoilt goods; 



505 

 
N + V-ed + N – home-made goods, price-fixed goods, price-maintained goods; 

- в атрибутивній функції: 

N + prp + N – concept of goods; 

б) у сталих словосполученнях: back-to-school goods, day-to-day goods, long-lived goods, goods 

much in demand, goods on hand, off-brand goods, to send goods on approval;  

в) у бізнес-ідіомах: goods and chattels; 

г) у бізнес-кліше: goods were allotted to the highest bidder; 

д)  у професійно маркованих пареміях: Cheat me in the price, but not in the goods, If there was 

not bad taste, goods would not be sold, Ill gotten goods seldom prosper, Ill gotten goods never thrive, Take a 

friend for what he does, a wife for what she has, and goods for what they are worth, The best goods are the 

cheapest; There is nothing to be gained by buying inferior goods; 

е) у назвах жанрових форм: Cargo Insurance for Goods at Sea, Goods Receipt.  

 9. Семантико-слововірний потенціал лексеми market  

За семантико-словотвірним потенціалом лексема market вступає в епідигматичні зв’язки зі 

своїми дериватами, утвореними такими способами: 

- суфіксації: market-able, market-abil-ity, market-er, market-eer, market-ing, market-ology, market-wide; 

- префіксації + суфіксації: un- market-able; 

- конверсії: to market; 

- композиції: after-market, hyper-market, super-market, up-market, market-place, maket-price,  

- композиції + інфіксації: market-to-book, market-to-market. 

Лексема market сполучається з іменниками, прикметниками, займенниками, прислівниками, 

прийменниками та дієсловами, виявляючи свій лексичний потенціал у таких синтаксичних 

конструкціях: 

а) у вільних словосполученнях: 

- в номінативній функції: 

A + N – capital market, common market, competitive markets, contestable market, financial market, free 

market, frontier market, global market, military market, sick market, strong market, total market, upscale 

market, weak market, younger market; 

A + N +N – dual labor market, fast food market, fix-price market, flex-price market, real estate market, 

high-tech market, open-air market, soft-drink market; 

N + N – apparel market, bear market, beauty market, bond market, bull market, buyer market, capital 

market, cattle market, commodity market, consumer market, corn market, credit market, debt market, equity 

market, factor market, fish market, footwear market, gold market, graveyard market, insurance market, 

investment market, job market, labor market, livestock market, merchandise market, money market, screen 

market, securities market, seller market, stock market, street market, swamps market, target, market, video 

market, world market, youth market;  

N + N + N – health-care market; 

N + A +N – price-elastic market, 

N + conj + N – cosmetics and toiletry market, shoe and boot market, 

N + V – market gets, market wants; 

Num + N + N – one-buyer market; 

V-ing + N – booming market, falling market, shrinking market, 

V-ed + N – covered market, depressed market, sheltered market; 

- в атрибутивній функції:  

N + N – market analysis, market basket, market challenger, market cost, market coverage, market entry, 

market factors, market follower, market forces, market growth, market hypothesis, market leader, market 

letter, market location, market loser, market maker, market nicher, market overview, market penetration, 

market players, market price, market research, market segment, market square, market survey, market 

sweep, market theory, market value, market winner, 

V + N – to abandon the market, to affect the market, to capture the market, to congest the market, to corner 

the market, to dominate the market, to enter the market, to flood the market, to lose the market, to 

manipulate / rig the market, to monopolise the market, to penetrate the market, to rull the market, to split 

markets, to suit the market; 

V + prp + N – to be lured into the market, to get out of the market, to go to the market, to oust from the 

market; to stay in the market; 
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б) у сталих словосполученнях: end of the market, market eye; market-by-price, market on close 

(MOC), to bang the market / to beat the market / to make the market, to be in the market for smth, to branch 

out into the new market, to drive smb out of the market, to meet with a ready market, to miss the market, to 

play the market;  

в) у бізнес-кліше: at the market, capital markets are hopelessly marred, the market is barely steady, 

the market is neglected; to get a foothold on the market buyer’s market, 

г) у професійно маркованих пареміях: A sillerless man gangs fast through the market, Gentility, 

sent to market, will not buy a peck of meal, Good ware make a quick market, He loses his market who has 

nothing to sell, He that cannot abide a bad market deserves not a good one, If fools went not to the market, 

bad wares would not be sold, If there are many buyers in the market, the merchant doesn’t wash his turnios, 

No means, no market, Nothing is lost in a good market; The company of the wicked is like living in a fish 

market, one becomes used to the foul odor; The palace leads to fame, the market to fortune and the 

loneliness to wisdom; There come just as many calf-skins as cow-skins to market; When fools go to the 

market the huckster gets money, When fools go to the market, pedlars make money; 

д) у бізнес-аксіомах: Buy good quality and sell at the maketprice; Buy in the cheapest market, and 

sell in the dearest; Don’t bring / keep all your eggs to one market. 

e) в афоризмах бізнес-гуру: A new product creates a new market (A. Sloan). 

10. Семантико-слововірний потенціал лексеми marketing  

За семантико-словотвірним потенціалом лексема marketing вступає в епідигматичні зв’язки зі 

своїми дериватами, утвореними такими способами: 

- префіксації: remarketing, 

- композиції: ego-marketing, macro-marketing, micro-marketing, synchro-marketing, tele-

marketing. 

Лексема marketing сполучається з іменниками, прикметниками, прийменниками та 

дієсловами, виявляючи свій лексичний потенціал у таких синтаксичних конструкціях: 

а) у вільних словосполученнях: 

- в номінативній функції: 

A + N – aggressive marketing, bad / good marketing, counteractive marketing, differential marketing, digital 

marketing, direct marketing, domestic marketing, effective marketing, electronic marketing, foreign 

marketing, generic marketing, global marketing, holistic marketing, horizontal marketing, industrial 

marketing, innovative marketing, internal marketing, international marketing, local marketing, national 

marketing, (non)commercial marketing, regional marketing, social marketing, societal marketing, vertical 

marketing, 

A + N + N – multi-level marketing, right-time marketing;  

N + N – brand marketing, business marketing, conversion marketing, database marketing, development 

marketing, export marketing, guerrilla marketing, internet marketing, mass marketing, online marketing, 

price marketing, product marketing, service marketing, relationship marketing, segment marketing, test 

marketing, world marketing, 

V-ing + N – developing marketing, stimulating marketing; 

V-ed + N – concentrated marketing; 

- в атрибутивній функції:  

N + N – marketing analysis, marketing approach, marketing avenue, marketing basket, marketing 

brochure, marketing bubble, marketing complex, marketing concept, marketing functions, marketing 

management, marketing mаnipulations, marketing mix, marketing on-line, marketing opportunities, 

marketing plan, marketing policy, marketing procedure, marketing program, marketing realization, 

marketing research, marketing resources, varketing stratigy, marketing structure, marketing system, 

marketing tactics; 

N + N + N – marketing warfare strategies 

N + prp + N – concept of marketing; 

V + N – to bolster marketing; 

б) у сталих словосполученнях: in-store marketing, next-best-action marketing; 

в) у скороченнях: e-marketing, 4P’s of marketing. 
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ДОДАТОК В 

ТЕКСТИ-ОПИСИ БІОГРАФІЙ ВІДОМИХ БІЗНЕСМЕНІВ, 

ФІНАНСИСТІВ ТА МЕНЕДЖЕРІВ 

 
Тексти-описи біографій А. Карнегі та Дж. Д. Рокфеллера  

A. Сarnegie (1835-1919), the son of a master weaver in Dunfermline, Scotland, saw his 

boyhood paradise torn asunder when his father’s skills were rendered obsolete by the power 

loom. The Сarnegies had to emigrate to the foul Pittsburgh, Pa., slums when Andrew was 12 he 

survived a Dickensian adolescence that included working as a bobbin boy in a textile mill. His 

first breakthrough came when he landed a job as secretary and telegrapher to Tom Scott, a 

powerful of the Pennsylvania Railroad. At 23 Carnegie headed Pennsy’s Pittsburgh division and 

began to rake in a small fortune from outside investments ranging from oil to iron bridges. When 

he was 33, the young rich man… couldn’t abandon the money chase. After selling his empire to 

J.P.Morgan in 1901, Carnegie devoted himself to good deeds. …he created 2,800 free libraries 

worldwide. At his death he had disbursed almost his entire $350 mln fortune (Time, Dec. 7, 1998). 

The unlikely off-spring of a rattish snake-oil salesman and a strict Baptist mother, 

J. Rockefeller grew up in several rustic hamlets in upstate New York and Ohio. He began his 

career as an assistant bookkeeper in a Cleveland, Ohio, commodity-brokerage house in 1855 and 

invested in his first refinery during the Civil War. When he co-founded Standard in 1870, the oil 

fields of western Pennsylvania – the heart of the new industry – were in a chaotic state as gluts 

dragged down prices below production costs. Rockfeller then began to employ the tactics that 

made him a legend. Imposing his own granite discipline on the industry, he bought up rivals, 

modernized plants and organized the oil industry on an enduring basis. He colluded with 

railroads to gain preferential freight rated, secretly owned rivals, bribed state legislators and 

engaged in industrial espionage. From Cleveland, he rolled up one refining center after another 

until his control was absolute. In the end, Rockefeller made amassed fortune that beggared 

description. When the net worth peaked at $900 mln in 1913, it was equivalent to more than 2% of 

the gross national product (Time, Dec. 7, 1998). 

Тексти-описи біографій Дж. П. Моргана та Н. Ротшільда  

P. Morgan came from well-to-do Hartford, Conn., family… After studying in Switzerland 

and Germany, …Morgan arrived on Wall Street in 1857, serving as agent for his father… Though 

Pierpont participated in refinancing the Civil War debt, he acquired true imperial status in 

underwriting American’s railroads. Morgan issued stocks and bonds for railroads, brokered deals 

among them and dominated their boards. He recapitalized so many bankrupt railroads – 

Morganized them, as wits said – that by 1890s he controlled one-sixth of America’s railway 

system. The apex of Morgan’s power came in 1901 with the creation of U. S. Steel, thе first 

billion-dollаr corporation. This was followеd by International Harvester, the farm-equipment 

trust, and the International Mercantile Marine, the North Atlantic shipping cartel. Between 1836 

and 1914, the U.S. lacked a central bank; Morgan stepped boldly into the breach. During the 

1907 Panic on Wall Street, an aging Morgan mobilized the city’s bankers and got them to commit 

money to a resque fund Morgan’s dazzling improvisation proved the urgent need for a central 

bank (Time, Dec. 7, 1998).  

N. Rothschild 1) дата народження – смерті: Born 16 September 1777 – Died 28 July 1836 

(aged 58); 2) місце народження: He was born in the Frankfurt-am-Main ghetto; 3) імена 
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батьків: Mayer Amschel Rothschild (1744 – 1812) and Gutle Schnapper (1753 – 1849); 

4) соціальне походження: the son of a banker and goldsmith; 5) основні віхи життя: In 1798, at 

the age of 21, he settled in Manchester and established a business in textile trading and finance, 

later moving to London, England and making a fortune in trading bills of exchange through a 

banking enterprise begun in 1805. From 1809 Rothschild began to deal in gold bullion, and 

developed this as a cornerstone of his business. From 1811 on, he undertook to transfer money to 

pay Wellington’s troops, on campaign in Portugal and Spain against Napoleon. In 1818 he 

arranged a ₤5 million loan to the Prussian government and the issuing of bonds for government 

loans formed a mainstay of his bank’s business. He gained a position of such power in the City of 

London that by 1825-1826 he was able to supply enough coin to the Bank of England to enable it 

to avert a liquidity crisis. In 1824 he founded the Alliance Assurance Company (now Royal & 

SunAlliance) with Moses Montefiore. In 1835 he secured a contact with the Spanish Government 

giving him the rights to the Almaden mines in southern Spain, effectively gaining a European 

mercury monopoly; 6) володіння власністю: in the 17 years he had been in England he had 

increased the ₤20,000 stake given to him by his father, 2500 times to ₤50 million; 7) інноваційна 

складова діяльності: Nathan created a niche in the international specie and bukkion trade; 

8) вплив на економіку країни та інших держав: The Rothschilds get “control of a nation’s 

money”; The five Rothschild brothers work to supply gold to both Wellington’s army (through 

Nathan in England) and Napoleon’s army (through Jacob in France); This gave the Rothschild 

family complete control of the British economy, and forced England to set up a new Bank of 

England, which Nathan Rothschild controlled; Thus, the Rothschilds gained control of France; 

the Rothschilds have been in control of the world for a very long time; the Rothschilds spanned 

Europe with railroads, invested in coal and ironworks, financed England’s purchase of the Suez 

Canal, paid for oil exploration in Russia and the Sahara Desert, financed the czars of Russia, 

supported Cecil Rhodes’ diamond operations, aided France in creating an empire in Africa, 

financed the Hapsburg monarchs, and saved the Vatican from bankruptcy; 9) благодійна 

діяльність: The English Rothschilds… were all major contributors to causes in aid of the Jewish 

people. However, many of their philanthropic efforts intended far beyond Jewish ethnic or 

religious communities. They built hospitals and shelters for the needy, supported cultural 

institutions and were patrons of individual artists. Their donation of works of art to various 

galleries has been the largest of any family in history. At present, a research project is underway 

by The Rothschild Archive in London to document the family’s philanthropic involvements; 

10) кінцевий статок: By the time an infected abscess caused his death in 1836, his personal net 

worth amounted to 0.62% of British national income. 

Текст-опис біографії Ф. Тейлора 

Frederick Taylor never intended to go into management. His family was one of the richest 

in Philadelphia and his parents had great hopes for him. The Taylors lived in a large house with 

servants. They took expensive holidays in Europe and by the age of sixteen, young Fred had learnt 

both French and German. At school, Fred was an excellent student and a fine sportsman, who 

loved tennis. When the USA’s top university, Harvard, accepted him as a law student, it seemed 

that his future was decided. To pass Harvard’s entrance examination, he had studied night and 

day and had read too many books. Soon after Harvard accepted him, he found that he had serious 

problem with his eyes. 

He didn’t wait for his eyes to improve; instead, he changed the direction of his life 

completely. He decided to take a job as an ordinary worker in one of the local factories. …for the 



509 

 

next four years, he learnt to cut metal and to operate machines. But Taylor was not a great 

success at the factory, and when his training was finished, his boss told him that there no future 

for him there. At the age of twenty-two, Taylor found that he was unemployed. He didn’t want to 

ask for help from his rich friends and he didn’t want to use his family money to make a new start. 

Instead, once again, he chose the most difficult direction. He took a job as an ordinary worker at 

another Pittsburg factory – the Midvale Steel Works. 

His experience over the past few years had made him interested in machines. The bosses at 

Midvale were certainly tough with Taylor, but they could also see that he was too intelligent to 

stay in the same job for long. After a few months, they asked Taylor to become the manager of a 

small group of workers. For the next three years at Midvale, Taylor and his workers were at war.  

Although the Midvale workers weren’t happy with his methods, Taylor was becoming more 

and more interested in scientific solutions to problems. His eyes were now better and so he 

decided to return to his studies. But this time he didn’t want to study law at Harvard; instead, he 

wanted to become an engineer. He started a course at the Stevens Institute of Technology, a local 

university. As Taylor learnt more about his subject, he thought of ways of using engineering ideas 

in other areas of life. Back at Midvale Steel Works, the bosses were starting to notice young 

Frederick Taylor. Soon after he finished his course in engineering in 1883, Taylor was made 

Midvale’s Chief Engineering Officer. In just six years he had gone from the job of an ordinary 

worker to become one of the company’s top managers. 

People outside Midvale were also beginning to hear about Frederick Taylor. In 1890, 

Taylor was asked to become General Manager of the Manufacturing Investment Company. But 

Manufacturing Investment Company was not really ready for Taylor’s ideas and he soon having 

problems with both the bosses and the workers. To make thing worse, the company was not 

making a lot of money. Taylor had to leave and find a future somewhere else. 

The next few years were difficult for him. Although he tried very hard, he couldn’t find a 

regular job. Instead, he sold advice about engineering and management to a number of companies 

in the north-east of the USA. It was a job that allowed Taylor to see how other companies 

operated. The more he saw, the ideas he had. Now, he just needed a chance to test them. His 

opportunity came in 1898 when he was offered a job as manager of the Bethlehem Steel Works. 

Taylor couldn’t wait to start work. For the first test he chose the simplest of all jobs in the factory. 

For weeks, Taylor and his assistants studied the workers. They found the best way to pick up a 

piece of iron. They tried to answer the question: what happens if we manage a human being in the 

same way that we operate a machine? But Taylor’s attitude was making him more and more 

enemies at Bethlehem. The company’s owners were not sure of him, especially because he was 

again spending large amounts of money on new equipment. In May 1901, he was sacked. Although 

Taylor was only forty-five, it was the last manager’s job that he had in his life. 

Taylor had had enough of business. Then, in 1910, Taylor suddenly became famous. The 

US government was having a meeting about the different costs of train and sea travel. To explain 

their point they asked some managers to talk about a man called Frederick Taylor and a new idea 

called “scientific management”. The next day, Taylor’s name and a description of his ideas were 

in all the newspapers.                                                                                           

(D. Evans, pp. 1-14) 



510 

 

ДОДАТОК Д 

ОПИС 100-ДОЛАРОВОЇ БАНКНОТИ  
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ДОДАТОК E   

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗНОГО КОМПОНЕНТУ КОНЦЕПТІВ АБД 

 
Worker is a screw 

 
Worker  is a brick 

 
Worker  is an ant 
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Worker  is a puzzle 

 
Worker  is a robot 

 
Сompany is a workplace 
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Сompany is a team 

 

 
Сompany is a career ladder 

 

                  
 

Сompany is a hierarchy                                              Сompany is earnings 
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Company is power  

 

 

 
Trade is buyers & sellers 

 

 
Trade is exchange 
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Market is competition 

 
Money is wealth 

 

 

 
Profit is success 

 


