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АНОТАЦІЯ 

Дегтяренко М. О. Комунікативна поведінка бізнесменів в 

англомовному медійному інтерв’ю. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови». Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 

2019.  

Дослідження присвячено вивченню лінгвопрагматичних і 

етнолінгвокультурних аспектів комунікативної поведінки бізнесменів в 

англомовному медійному інтерв‟ю. Вперше у германістиці  проаналізовано 

комунікативну поведінку представників бізнесу різних етнолінгвокультур під 

час надання інтерв‟ю англійською мовою і розроблено оригінальну 

класифікацію комунікативних стратегій і тактик, якими вони послуговуються 

для реалізації своїх інтенцій; визначені відмінні та спільні риси 

комунікативного стилю і мовного репертуару різних груп бізнесменів. 

Інтерв‟ю з бізнесменами (бізнес-інтерв‟ю) схарактеризовано як 

особливий жанр медійного бізнес-дискурсу, що становить завершений 

комунікативний акт між журналістом та респондентом у ситуації послідовного 

чергування запитань і відповідей з метою отримання інформації, думок і 

суджень, які представляють суспільно-економічний інтерес. Здійснено 

типологію англомовних бізнес-інтерв‟ю за різними критеріями, описано 

специфіку їхньої композиційної структури, з‟ясовано роль використання 

вербальних і невербальних засобів в інтерв‟ю. 

Комунікативну поведінку бізнесменів розглянуто як сукупність 

специфічних респонсивних комунікативних стратегій і тактик, вибір яких 

визначається насамперед інтенціями респондентів, їхнім етнічним  

походження, рівнем володіння англійською мовою.  



3 

 

Виокремлено шість основних комунікативних стратегій із відповідним 

арсеналом тактик, якими послуговуються бізнесмени будь-якої 

етнолінгвокультури під час інтерв‟ю:  

– PR-стратегія (тактики позиціонування, диференціації, гіперболізації, 

зменшення, досвіду, зворотного зв‟язку, перспективи, ноу-хау, агітаційна); 

– стратегія витіснення конкуренції (тактики відсторонення, 

елітарності, наставника, нівелювання ролі «великої» компанії, критики, 

образи, попередження, конфронтації); 

– стратегія надання інформації (тактики підтвердження, рефлексії, 

аргументації, прикладу, спростування, цитування, самозвертання, 

персоналізації, вдячності, підсумків); 

– стратегія ненадання інформації (тактики відмови, зустрічного 

запитання, заплутування, непрямої відповіді, непевності);  

– корпоративна стратегія (тактики збірного «ми» та егоцентризму);  

– національна стратегія (тактика патріотизму).  

Виявлені типи мовленнєвих актів, за допомогою яких реалізуються 

зазначені комунікативні стратегії й тактики, як-от констативи, декларативи, 

експресиви, промісиви, менасиви, квеситиви. Зазначені специфічні лексичні 

одиниці, синтаксичні конструкції, що експлікують характер мовленнєвих дій 

респондентів. Зокрема, за мовною репрезентацією стратегія витіснення 

конкуренції виявилась найбільш емоційно маркованою. 

Досліджені лінгвістичні маркери, що розкривають особливості 

комунікативної поведінки бізнесменів етнолінгвокультур, виокремлених з 

огляду на країну проживання та регіон бізнес-діяльності. Впроваджено термін 

«комунікативна риса» для позначення комунікативної властивості 

мовця/групи мовців, яка проявляється шляхом повторювальних 

комунікативних вербальних або невербальних одиниць і визначає специфіку 

комунікативної поведінки окремих етнолінгвокультурних груп. 

Запропоновано перелік специфічних комунікативних рис для представників 

етнолінгвокультур Англосфери, континентально-європейських та азійських 
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етнолінгвокультур. З‟ясовано історичну зумовленість подібності та 

відмінності комунікативної поведінки різних етнолінгвокультурних спільнот. 

Доведено нерозривний зв‟язок комунікативної поведінки бізнесменів та 

економічного контексту і культурних традицій країн, які вони представляють.  

На підставі  проведеного кількісного аналізу текстів англомовних бізнес-

інтерв‟ю отримані статистичні дані про використання комунікативних 

стратегій і тактик бізнесменами (загальна кількість і коефіцієнт частотності 

тактик і стратегій, процентне співвідношення тактик у межах окремих 

стратегій). Виявлено, що бізнесмени різних етнокультурних груп, як правило, 

використовують однаковий тактико-стратегічний арсенал для вираження 

комунікативної позиції, нерідко з однаковою частотністю вживання. При 

цьому найуживанішими є стратегія надання інформації і PR-стратегія; тактики 

підтвердження, позиціонування, персоналізації. 

Результати дослідження також вказують на здебільшого кооперативну 

комунікативну поведінку респондентів, які намагаються дотримуватися 

комунікативного кодексу, насамперед принципу кооперації і принципу 

ввічливості, і надають перевагу неформальному стилю спілкування під час 

бізнес-інтерв‟ю. З‟ясовано, що налаштованість бізнесменів на конструктивну 

комунікацію може бути зумовлена попередньою згодою представників бізнесу 

на надання інтерв‟ю, можливістю використання ЗМІ для реклами власного 

бренду/послуг, загальною тенденцією бізнес-спільноти на кооперацію з метою 

поширення впливу та створення позитивного іміджу.  

Цінність отриманих результатів полягає у доповненні та розвитку 

теоретичних положень теорії комунікації, дискурсології, комунікативної 

лінгвістики, бізнес-лінгвістики, етнолінгвістики та лінгвокультурології, а 

також у можливості їх застосування в процесі практичної діяльності фахівців у 

таких сферах, як дипломатія, журналістика, PR-менеджмент.  

Перспетики подальшого дослідження полягають у всебічному вивченні 

комунікативної поведінки бізнесменів а англомовному медійному дискурсі з 
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урахуванням різноманітних чинників, що можуть впливати на перебіг 

спілкування у світовому гетерогенному бізнес-середовищі.  

Ключові слова: комунікативна поведінка, комунікативна стратегія, 

комунікативна тактика, комунікативна риса, медійний бізнес-дискурс, бізнес-

інтерв‟ю, англомовний бізнесмен, етнолінгвокультура. 
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ABSTRACT 

Degtiarenko M. O. The communicative behaviour of businesspeople in 

English media interview. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – “Germanic 

Studies”. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The thesis aims to explore linguopragmatic and ethnolinguocultural aspects of 

the communicative behaviour of businesspeople in English media interview. For the 

first time in Germanic studies, the communicative behaviour of businesspeople from 

various ethnolinguocultures as presented in English interviews is analysed, and the 

original classification of communicative strategies and tactics, which they use to 

realize their intentions, is developed; the distinctive and common features of the 

communicative style and linguistic repertoire of different groups of businesspeople  

are determined. 

The interview with a businessperson (business interview) is defined as a 

specific genre of media business discourse viewed as a completed communicative 

act between a journalist and a respondent, consisting of questions and answers 

sequences aimed to obtain information, opinions and judgments of social and 

economic concern. The study provides a typology of English business interviews 

based on various criteria, describes the specifics of their compositional structure, 

and clarifies the role of using verbal and non-verbal means in the interview. 

The communicative behaviour of businesspeople is considered as a set of 

specific responsive communicative strategies and tactics, the choice of which is 

determined primarily by the respondents‟ intentions, their ethnic background and 

level of English language proficiency. 

The study distinguishes six main communicative strategies with a certain 

arsenal of tactics used in the interview by businesspeople from any 

ethnolinguoculture: 
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– PR strategy (tactics of positioning, differentiation, hyperbolisation, 

reduction, experience, feedback, prospects, know-how, and agitation); 

– strategy of ousting competition (tactics of removal, elitism, mentor, 

levelling the role of „big‟ company, criticism, insults, warning, and confrontation); 

– strategy of providing information (tactics of confirmation, reflection, 

argumentation, example, refutation, quoting, self-addressing, personalization, 

gratitude, and summing up); 

– the strategy of not providing information (tactics of refusal, counter-

question, confusion, indirect answer, and uncertainty); 

– corporate strategy (tactics of collective „we‟ and egocentrism); 

– national strategy (tactics of patriotism). 

The above-mentioned  communicative strategies and tactics can be realized 

with the help of such speech acts as constatives, declaratives, expressives, 

promissives, menacives, and quesitives. The study reveals specific syntactic 

constructions and lexical units that delineate the character of respondents‟ speech 

actions. For example, due to its linguistic representation the strategy of ousting 

competition turns out to be most emotionally marked. 

The thesis also explores linguistic markers that explicate the peculiarities of 

the communicative behaviour of businesspeople who come from 

ethnolinguocultures, which were grouped by their country of residence and region 

of business activity. The term „communicative feature‟ is introduced to refer to the 

speaker‟s communicative property, which manifests itself through repetitive 

communicative verbal or nonverbal units and determines the specifics of the 

communicative behavior within certain ethnolinguocultural groups. Lists of specific 

communicative features for representatives from ethnolinguoculturres of 

Anglosphere, Continental European and Asian ethnolingualcultures are compiled. 

The history dependence of similarities and differences in communicative behaviours 

of various ethnolinguocultural communities is revealed. The inextricable link 

between the economic context, the communicative behaviour of businesspeople and 

cultural traditions of the countries they represent is proven. 
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Based on the quantitative analysis of English business interviews, statistical 

data on the communicative strategies and tactics used by businesspeople (the total 

number and frequency coefficient of tactics and strategies, the percentage of tactics 

within certain strategies) are obtained. It turns out that businesspeople from various 

ethnolinguocultural groups, as a rule, choose the same arsenal of strategies and 

tactics in order to express their communicative position, and quite often use them 

with the same frequency. The strategy of providing information and PR strategy, as 

well as tactics of confirmation, positioning, and personalisation are most commonly 

used.  

The research results show the dominance of the cooperative communicative 

behaviour of respondents who in most cases adhere to the communicative code, 

especially the cooperative and politeness  principles, and prefer the informal style of 

communication in business interviews. The willingness of businesspeople to engage 

in constructive communication is explained by their prior consent to be interviewed, 

the opportunity of using mass media to advertise their own brand/services, and the 

general tendency of the business community to seek cooperation to spread their 

influence and create a positive image. 

The significance of the results obtained consists in supplementing and further 

developing communication theory, discourse studies, communicative linguistics, 

business linguistics, ethnolinguistics and linguoculturology, as well as their 

implementation in practice in such fields of professional activity as diplomacy, 

journalism, and PR management. 

The future prospects of the research consist in the multifaceted study of the 

communicative behaviour of businesspeople in English mass media discourse, 

taking into consideration various factors that can influence the process of 

communication in the global heterogeneous business environment. 

Key words: communicative behaviour, communicative strategy, 

communicative tactics, communicative feature, media business discourse, business 

interview, English-speaking businesspearson, ethnolinguaculture. 
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ВСТУП 

Мовні контакти представників різних культур визначають можливість 

участі комунікантів у виробничо-пізнавальній діяльності. Успішна взаємодія 

людей різної національної та культурно-цивілізаційної приналежності 

можлива завдяки врахуванню і розумінню специфіки їхньої комунікативної 

поведінки.  

Актуальність теми дисертації визначається важливістю наукового 

осмислення питань, пов‟язаних із комунікативною поведінкою у 

міжкультурній комунікації, зумовлена потребою вивчення 

загальноприйнятих моделей, норм і традицій бізнес-спілкування 

народів. Комунікативна лінгвістика набуває все більшого значення в умовах 

зростання економічної конкуренції у світі, особливо в добу бурхливого 

розвитку інформаційних технологій та глобалізації. 

Бізнес-середовище створює спільне комунікативне поле для 

представників різних мовно-культурних традицій, зокрема через 

використання англійської мови як lingua franca. Незважаючи на значні успіхи 

досліджень у сфері комунікативної лінгвістики щодо етнонаціональної 

специфіки комунікативної поведінки на прикладі багатьох мов і різних типів 

дискурсу, прояви такої специфіки серед англомовних учасників світової 

підприємницької діяльності залишаються нерозкритими. Бізнесмени, які 

надають інтерв‟ю медіа англійською мовою, демонструють тактико-

стратегічний арсенал та комунікативні особливості, відмінні від решти 

англомовної або іншомовної аудиторії. Наявність єдиної мовної бази дає 

змогу об‟єктивніше висвітлити комунікативну поведінку респондентів 

бізнес-інтерв‟ю. Водночас для глибшого розуміння комунікативних інтенцій 

та механізмів перебігу інтеракції з представниками різних етнолінгвокультур, 

для яких англійська мова є рідною або іноземною, потрібне систематичне 

вивчення та розробка класифікації їхнього тактико-стратегічного арсеналу з 

урахуванням мовно-культурної специфіки. Різнобічне вивчення 
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комунікативної поведінки таких респондентів має заповнити прогалини у 

кількох важливих дослідницьких ділянках – дискурсології, теорії 

міжкультурної комунікації, етнолінгвокультурології. Крім того, результати 

такого дослідження стосуються значно ширших питань соціолінгвістики, 

зокрема ступеня асиміляції комунікативної поведінки бізнесменів-

представників різних етнолінгвокультур у англомовному глобалізованому 

просторі.  

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

Дисертацію виконано в межах наукової теми кафедри 11БФ 044-01 «Мови та 

літератури народів світу: взаємодія та самобутність». Тему дисертації 

затверджено Вченою радою Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (протокол № 2 від 25 вересня 2012 р.). 

Метою дослідження є комплексний аналіз комунікативної поведінки 

підприємців різних етнолінгвокультур під час інтерв‟ю англійською мовою. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв‟язання таких завдань: 

1)  проаналізувати історію наукових досліджень комунікативної 

поведінки у межах таких галузей гуманітарних знань, як комунікативна 

лінгвістика, міжкультурна комунікація, лінгвістична прагматика, теорія 

масової комунікації, журналістика; 

2)  з‟ясувати специфіку бізнес-інтерв‟ю як жанру медійного бізнес-

дискурсу; 

3)  виявити чинники, що визначають характер комунікативної 

поведінки учасників англомовного бізнес-інтерв‟ю; 

4)  визначити, класифікувати та описати тактико-стратегічний 

репертуар респондентів під час надання інтерв‟ю англійською мовою; 

5)  виокремити, типологізувати основні етнолінгвокультури та описати 

ареал їхнього поширення; 

6)  встановити загальні тенденції використання тактико-стратегічного 

потенціалу бізнесменів під час інтерв‟ю англійською мовою; 
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7) розкрити специфіку реалізації комунікативної поведінки бізнесменів-

представників різних етнолінгвокультур в англомовному інтерв‟ю. 

Об’єктом дослідження у дисертації є тексти англомовного інтерв‟ю з 

представниками бізнесу. 

Предметом дослідження є реалізація комунікативної поведінки 

бізнесменів в англомовному середовищі під час надання інтерв‟ю. 

Матеріалом дослідження стали 6018 діалогічних дискурсивних 

фрагментів, що містять репліки-відповіді з англомовними підприємцями-

представниками різних етнолінгвокультур загальним обсягом 473520 слів 

(2209710 друкованих знаків без пробілів), виокремлених методом суцільної 

вибірки із текстів сучасних інтерв‟ю англійською мовою. Обсяг і розподіл 

матеріалу дослідження зумовлений прагненням звести до мінімуму 

суб‟єктивний фактор відбору текстів англомовних інтерв‟ю, оскільки 

розподіл англомовного інтерв‟ю з представниками різних країн та сфер 

бізнес-діяльності відображає загальносвітову картину поширення 

підприємницької діяльності, її актуальності в тій чи іншій країні, а також 

впливом досягнень глобального бізнесу на світову та регіональну економіки. 

Теоретико-методологічну основу дослідження складають поняття та 

положення, розроблені та описані провідними зарубіжними та вітчизняними 

мовознавцями та вченими у галузі міжкультурної комунікації, теорії 

масового спілкування. Загалом дослідження ґрунтується на загальнонаукових 

методах аналізу, синтезу, опису та порівняння. Враховуючи мету, завдання та 

джерела дослідження було використано низку спеціальних методів та 

методик. Зокрема, це: 

 типологічний метод і метод систематизації – розподіл матеріалу на 

групи за певними параметрами та їхнє дослідження, у роботі з упорядкування 

масиву текстів англомовних інтервʼю з бізнесменами та виокремлення 

комунікативних стратегій і тактик; 
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 таксономічний метод – класифікація одиниць аналізу та виявлення 

їхніх ознак, під час дослідження будови текстів англомовних інтервʼю; 

 методи дискурс-аналізу та контент аналізу, що поєднують якісні та 

кількісні методики дослідження великих масивів тексту, у роботі з 

визначення комунікативних стратегій і тактик, уживаних бізнесменами; 

 квантитативні методики, обробка великого масиву даних: підрахунок 

усіх випадків використання комунікативних тактик і подальший обрахунок 

частоти їх вживання у групах інтервʼю та у всьому корпусі; 

 методи комунікативно-функціонального та компонентного аналізу, 

під час відстежування лінгвістичного вираження реалізації тактик і стратегій 

та виділення слів-маркерів і аналізу семантики текстових одиниць; 

 методи лексико-семантичного, семантико-функціонального та 

синтактичного аналізу, під час простежування лексико-семантичного та 

синтаксичного вираження тактик і стратегій у текстах інтервʼю;  

 порівняльно-зіставний метод – для виявлення спільного і відмінного 

у комунікативній поведінці бізнесменів-представників різних 

етнолінгвокультур. 

Також для опису комунікативної поведінки англомовних бізнесменів у 

інтерв‟ю були використані принцип системності, контрастивності,  

використання некатегоричної метамови, розмежування і врахування 

загальної норми та практики, також моделей опису комунікативної 

поведінки, запропонованої Й. А. Стерніним: параметричної та аспектної 

моделей опису комунікативної поведінки. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що дисертація є 

першою спробою всебічного вивчення комунікативної поведінки 

представників бізнесу з різних етнолінгвокультур під час інтервʼю. 

Розроблено оригінальну класифікацію комунікативних стратегій і тактик 

респондента на матеріалі англомовних бізнес-інтервʼю. Впроваджено термін 

«комунікативна риса» для позначення комунікативної властивості 
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мовця/групи мовців; запропоновано перелік специфічних комунікативних 

рис для представників етнолінгвокультур Англосфери, континентально-

європейських та азійських етнолінгвокультур. Визначені відмінні та спільні 

риси комунікативного стилю і мовного репертуару різних груп бізнесменів. 

Теоретична значущість обумовлена комплексним підходом до 

вивчення комунікативної поведінки бізнесменів під час англомовних інтерв‟ю, 

що дає змогу виявити її етноспецифіку і описати варіативність 

комунікативних зразків внаслідок взаємодії мовного коду учасників із 

прагматичними і дискурсивними параметрами, категоріями і складниками. 

Цим зроблено внесок до розвитку теорії мовної комунікації, дискурсології, 

бізнес-лінгвістики, етнолінгвістики та лінгвокультурології.  

Практичне значення роботи полягає у можливості застосування його 

основних положень і результатів у розробці та викладанні навчальних 

дисциплін “Теорія мовної комунікації”, “Міжкультурна комунікації”, 

“Комунікація в бізнесі”, “Англійська мова у сучасній фаховій комунікації”, у 

спецкурсах із лінгвопрагматики, дискурсології, етнолінгввістики, на 

практичних заняттях з англійської мови, а також безпосередньо у процесі 

практичної діяльності фахівців  у таких сферах, як дипломатія, журналістика, 

PR-менеджмент. Матеріали дослідження також можуть бути використані при 

укладанні навчальних посібників до зазначених курсів, під час написання 

наукових робіт. 

Особистий внесок здобувача. Усі висновки дослідження є 

результатом самостійної роботи дисертанта. 

Наукові положення дисертації, що виносяться на захист. 

1. Бізнес-інтерв‟ю – це особливий жанр медійного бізнес-дискурсу, що 

становить зафіксований письмово завершений комунікативний акт між 

журналістом та респондентом у ситуації послідовного чергування запитань і 

відповідей, що складають сукупність діалогічних єдностей, поєднаних 

спільною темою та комунікативною метою задля отримання інформації, 

думок і суджень, що представляють суспільно-економічний інтерес. 
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Специфіка побудови англомовних бізнес-інтерв'ю зумовлена вторинним 

авторством журналіста, що впливає на вибір і побудову комунікативних і 

тематичних блоків та використання іконічних засобів репрезентації у ЗМІ. 

2. Під час інтерв‟ю переважна більшість бізнесменів налаштована на 

конструктивну комунікацію і дотримується комунікативного кодексу, 

насамперед принципу кооперації і принципу ввічливості, що зумовлено 

такими чинниками: попередньою згодою представників бізнесу на надання 

інтерв‟ю, можливістю використання медіа для реклами власного бренду/ 

послуг, загальною тенденцією бізнес-спільноти на кооперацію з метою 

поширення впливу та створення позитивного іміджу. 

3. Комунікативна поведінка бізнесменів постає як прояв зумовлених 

етнолінгвокультурою вербальних і невербальних засобів спілкування у 

межах комунікативної взаємодії з метою реалізації комунікативної мети, 

прагматичної настанови. Сукупність респонсивних комунікативних стратегій 

і тактик знаходять своє мовне і немовне втілення в англомовному медійному 

дискурсі. 

4. До найчастотніших комунікативних стратегій із відповідним 

арсеналом тактик, що використовують бізнесмени для реалізації своїх 

комунікативно-прагматичних завдань, можна зарахувати: PR-стратегію 

(тактики позиціонування, диференціації, гіперболізації, зменшення, досвіду, 

зворотного зв‟язку, перспективи, ноу-хау, агітаційна); стратегію витіснення 

конкуренції (тактики відсторонення, елітарності, наставника, нівелювання 

ролі «великої» компанії, критики, образи, попередження, конфронтації); 

стратегію надання інформації (тактики підтвердження, рефлексії, 

аргументації, прикладу, спростування, цитування, самозвертання, 

персоналізації, вдячності, підсумків); стратегію ненадання інформації 

(тактики відмови, зустрічного запитання, заплутування, непрямої відповіді, 

непевності); корпоративну стратегію (тактики збірного «ми» та 

егоцентризму); національну стратегію (тактика патріотизму). 
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5. Спільне у комунікативній поведінці бізнесменів під час 

англомовного інтерв‟ю незалежно від соціально-культурних чинників 

виявляється у тому, що вони використовують однаковий тактико-

стратегічний арсенал для вираження комунікативної позиції, нерідко з 

однаковою частотністю вживання, та поділяють низку комунікативних рис у 

бізнес-спілкуванні. 

6. Відмінні риси у комунікативній поведінці бізнесменів-представників 

різних етнолінгвокультур під час надання інтерв‟ю англійською мовою 

охоплюють: різну частотність вживання комунікативних стратегій і тактик у 

межах групи, у порівнянні етнолінгвокультурних груп та загалом; відсутність 

використання деяких тактик певними етнолінгвокультурами у порівнянні з їх 

частотним вживанням іншими; варіюванням виокремлених комунікативних 

рис, що виявляються під час надання інтерв‟ю англійською мовою; різними 

ступенем мовної інтенсифікації комунікативної поведінки респондентів-

представників етнолінгвокультур.  

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження 

обговорювалися на таких наукових заходах: 

1. Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених 

«Мова, свідомість, художня творчість, Інтернет у дзеркалі сучасних 

філологічних студій» (11 квітня 2013 року, м. Київ), 

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка. 

2. Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених 

«Філологічна наука в інформаційному суспільстві» (10 квітня 2014 року, м. 

Київ), Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка. 

3. Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологія: парадигми, 

напрямки, проблеми» (9 жовтня 2014 р., м. Київ), 

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка. 

4. Всеукраїнські наукові читання за участі молодих учених «Дух нового 

часу у дзеркалі слова і тексту» (9 квітня 2015 р.), Інститут філології КНУ 

імені Тараса Шевченка. 
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5. Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологічна наука в 

міждисциплінарному контексті (8 жовтня 2015 р.), Інститут філології КНУ 

імені Тараса Шевченка, Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН 

України. 

6. Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених "Мова і 

література в глобальному і локальному медіапросторі" (5 квітня 2016 р.), 

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка. 

7. Міжнародна наукова конференція "Україна і сучасний світ: 

міжмовний та міжкультурний діалог" (25 жовтня 2016 р.), Інститут філології 

КНУ імені Тараса Шевченка. 

Публікації. Результати дослідження висвітлені у 6 одноосібних 

публікаціях: загальним обсягом 3, 04 д. а.: п‟яти статтях, публікованих у 

наукових фахових виданнях України (2, 48 д. а.), що розкривають загальні 

положення дисертації, одній статті, опублікованій у науковому фаховому 

іноземному виданні (0, 56 д. а.), що додатково відображає наукові результати 

дисертації.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаної літератури, списку джерел та 

додатків. Повний обсяг дисертації – 310 сторінки, з них основного тексту – 

197 сторінок. 

У вступі обгрунтовано вибір теми дисертаційної роботи та її 

актуальність, визначено проблематику, об‟єкт і предмет дослідження, 

сформульовано мету і завдання останнього, з‟ясовано методи наукового 

пошуку, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення 

отриманих результатів.  

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження комунікативної 

поведінки бізнесменів в англомовному медійному інтерв’ю» представлено 

теоретичні аспекти дослідження, розкрито значення ключових понять 

роботи, охарактеризовано історію вивчення комунікативної поведінки, 

визначено інтервʼю як жанр медійного бізнес-дискурсу, проаналізовано 
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тактики і стратегії бізнесменів у текстах інтервʼю, визначено поняття 

«етнолінгвокультура». 

У другому розділі «Лінгвопрагматичні аспекти комунікативної 

поведінки бізнесменів в англомовному медійному інтерв’ю» вивчено 

особливості реалізації комунікативних тактик і стратегій у текстах 

англомовних інтервʼю, подано результати інтерпретації кореляції розподілу 

комунікативних тактик у мові респондентів, їхнього коефіцєнту частотності 

вживання у текстах інтерв‟ю.  

У третьому розділі «Етнолінгвокультурні особливості 

комунікативної поведінки бізнесменів в англомовному медійному 

інтерв’ю» представлено класифікацію етнолінгвокультур, простежено 

визначальні риси комунікативної поведінки представників різних 

етнолінгвокультур, проаналізовано дані обрахунку розподілу комунікативних 

тактик у текстах англомовних інтервʼю та визначено глибину кореляції між 

етнолінгвокультурною приналежністю респондентів та їхньою 

комунікативною поведінкою на матеріалах англомовних інтервʼю. 

У висновках подано загальні результати дисертаційної роботи.  

У додатках А–Д подано таблиці, що ілюструють розподіл та 

співвідношення комунікативних тактик, застосованих представниками різних 

країн та етнолінгвокультур, інформацію про учасників англомовних 

інтерв‟ю. 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ БІЗНЕСМЕНІВ В 

АНГЛОМОВНОМУ МЕДІЙНОМУ ІНТЕРВ’Ю 

1.1. Історія дослідження комунікативної поведінки 

Вивчення комунікативної поведінки історично розвивалося на 

міждисциплінарному перетині філософії, лінгвістики, психології, соціології, 

антропології, етнології та кібернетики [18]. Його рушієм був інтерес до 

аспектів спілкування як окремих індивідів, так і груп людей, що мав і цілком 

практичний вимір. Соціально і навіть політично важливим було визначення 

умов для успішного перебігу спілкування та причин комунікативних невдач, 

вивчення комунікативного впливу на окремих людей і широкі соціальні 

верстви, дослідження потенціалу «неповідомленого в повідомленні» [11; 29; 

158, с. 271]. 

Лінгвофілософським підґрунтям для вивчення комунікативної 

поведінки послугували теорії мислителів ХІХ ст.: В. фон Гумбольдта (1984), 

Г. Гегеля (1991), Ф. де Сосюра (1977) та ін. Одним із їхніх об‟єктів 

дослідження стала природна мова людини. У своєму емпіричному підході до 

речей і сутностей Гумбольдт стверджував, що свідомість і мова нерозривні, 

бо формування кожної мови відбиває мовну свідомість і самобутність 

народу, є втіленням національного духу [41, с. 47]. Гегель осмислював 

діалектичний характер комунікації як форму самостановлення людини і 

спільноти в історії [272, p. 70–82, 306]. Cтруктуралізм Ф. де Сосюра та 

функціональна лінгвістика ХХ ст. розділили два поняття – мову і мовлення. 

Вони розглядали комунікацію як одну з головних функцій мови і надавали 

вагомого значення будові мови та семантичним функціям одиниць мовлення 

[217 , p. 268]. 

У ХХ ст. лінгвістика перебувала під впливом кількох філософських 

течій: герменевтики, феноменології, прагматизму, які дали їй нові підходи до 

розуміння та осмислення індивідуального людського мовлення. 
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Герменевтика розглядала мову як тотальне середовище, в якому 

відбувається комунікація, та осмислювала проблеми розуміння й 

інтерпретації тексту. Сформульовані М. Гайдеггером [274] ідеї про те, що 

аналіз мови не може обмежуватися рівнем речення, а комунікативна і 

когнітивна функції мови взаємопов‟язані, вказували на зв‟язок мовлення з 

комунікативною ситуацією. Г. Г. Гадамер [258] вважав, що наукові методи не 

дають вичерпне осягнення значення мови. Таке розуміння пов‟язане із 

практичною діяльністю людини, зокрема її мовленнєвою поведінкою [342, 

p. 35].  

М. М. Бахтін розглядав текст через призму розуміння чужого мовлення 

і наголошував на діалогічному підході до вивчення комунікації. Таким 

чином, досліджуваний текст може бути втіленням комунікативної поведінки 

автора, а його читач або дослідник – її інтерпретатором [9].  

Нерозривність неповторної свідомості індивіда, людського буття, 

особистості та предметного світу підкреслювала феноменологія. Її підходи в 

осмисленні комунікації сприяли розвитку сучасної прагматики, теорії мовної 

комунікації, дискурс-аналізу [267; 278; 313]. 

Ідеї Л. Вітгенштейна (2009) про форми використання мови на практиці 

та тлумачення мовленнєвого значення висловлювання як конкретного 

використання мови остаточно пов‟язали разом філософію мови, 

соціолінгвістику, теорію мовленєвих актів, дискурсивний аналіз, 

конверсаційний аналіз, комунікативну лінгвістику, когнітивну лінгвістику, 

дослідження у галузі кібернетики та багато інших галузей, дотичних до 

сучасної науки про мову [361]. 

У 60-х – 70-х рр. ХХ ст. завдяки працям Дж. Л. Остіна [215], 

Дж. Р. Серля [336], Г. П. Грайса [263], Дж. Н. Ліча [303; 300], П. Ф. Стросона 

[344] та ін. відбувся прагматичний поворот у лінгвістиці, спрямований на 

вивчення соціально-функціональних варіантів живого мовлення. Діяльнісний 

підхід цих учених до дослідження мови, впроваджений на основі 

лінгвістичної семантики, втілився у теорії мовленнєвих актів (МА) [214; 336, 
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p. 22–26]. Вивчаючи мову як одну з форм людської поведінки, Дж. Ліч 

підкреслював: «комунікація забезпечується шляхом «виражальних» дій, які 

проявляються у вигляді сигналів, знаків і символів» [299, p. 15]. Увага 

лінгвістів зосередилася на варіативності мовленнєвих виразів, способах їх 

поєднання, непрямих способах вираження думки, мовленнєвій маніпуляції. 

Це відкрило новий інструментарій для дослідження комунікативної 

поведінки індивіда у різних мовленнєвих ситуаціях, коли, за словами 

Е. Бенвеніста, відбувається «привласнення» мови людиною у конкретних 

комунікативних актах [221, p. 5], тобто використання нею особливого 

комунікативного тактико-стратегічного потенціалу з метою отримання 

бажаного результату. 

Особливості комунікативно-функціональної та прагматичної побудови 

висловлень стали популярним предметом мовознавчих студій у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ ст. Зокрема, їх вивчали такі дослідники: Т. А. 

ван Дейк [245; 246; 48], К. Пайк [321], Г. Ліч [303; 298; 301; 302], Р. Вест і Л. 

Тернер [360], О. В. Падучева [135; 136], І. А. Стернін [177], С. Г. Тер-

Мінасова [180], Л. І. Павловська [132], Н. Д. Арутюнова [4], В. І. Карасик 

[67], З. Д. Попова [177; 176], Т. В. Ларіна [175], І. П. Іванова [59], 

О. В. Фадеєва [185; 184], Г. Г. Почепцов [144; 142], О. Л. Бессонова [23], 

А. П. Мартинюк [107], О. О. Селіванова [157; 160; 159], Ф. С. Бацевич [12], 

О. А. Семенюк [118; 160], В. Ю. Паращук [160], А. Д. Бєлова [21], А. Ю. 

Маслова [108], О. В. Яшенкова [208; 200], І. І. Сєрякова [161], В. В. 

Козловський [75], В. М. Березенко [17], Л. Л. Славова [162; 163], 

О. М. Галапчук [33], Ільченко О. М. [63], Л. І. Сахарчук [156], 

І. О. Голубовська [39], О. В. Борисович [26], О. В. Дмитрук [50], Р. В. 

Лангекер [293], П. Бейкер [216], Дж. Е. Де Віто [242], Р. Джонс [285], К. Дж. 

Колер [290], Й. Мяновскі [315], В. Д. Девіс [240], Д. Таннен [350], П. Ендрес 

[253] та ін. 

Прагматична методологія дала змогу за допомогою формально-

логічних процедур аналізувати як зміст висловлювання, так і 
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етносоціокультурний аспект мовленнєвої взаємодії [255; 269; 354; 363; 282; 

338; 257; 293; 286; 212]. Мовознавці стали приділяти більше уваги 

комунікативній поведінці та, зокрема, формам її вираження у різних 

ситуаціях спілкування (дискурсах). Це призвело до виходу досліджень за 

суто лінгвістичні рамки. 

Вираженням комунікативної поведінки людини, за К. Пайком, є будь-

яка цілеспрямована дія в її соціальному контексті [321]. На основі подібного 

розуміння Р. Вест і Л. Тернер окреслюють поняття «комунікативна 

поведінка» як «усе те, що повідомляє адресант адресату; знання, що вони 

отримують один про одного». На їхню думку, мовець може не 

усвідомлювати ці знання, але вони «кажуть» багато чого про мовця: «навіть 

тиша і ухиляння від розмови є спілкуванням» адже, коли люди разом, вони 

постійно спілкуються тому, що вони не можуть уникнути прояву поведінки» 

[360, p. 7–9]. Передача повідомлення відбувається вербальними та 

невербальними засобами, які обумовлюють реакцію і породжують значення у 

свідомості адресата [283; 281, p. 20; 320, p. 127–128]. 

Окреслений вище біхевіористський підхід змістив центр ваги 

досліджень мовлення на невербальні явища спілкування [223; 317] Для нашої 

роботи над мовою бізнес-інтерв‟ю вони є периферійними. Головним є 

лінгвістичні параметри, їхнє поєднання у каналах масової комунікації та 

прагматичні аспекти перебігу інтеракції [270; 212; 213]. 

Серед визначень комунікативної поведінки [7], на нашу думку, 

доцільними є такі, що врівноважують мовні та позамовні аспекти 

комунікації. Наприклад, за О. А. Семенюком, комунікативна поведінка – це 

«сукупність мовних і позамовних дій, здійснених комунікантами в межах 

комунікативного акту з метою досягнення комунікативної мети 

(стратегічного результату) певної вербальної взаємодії» [160, с. 160]. 

На думку Ф. А. Моісеєвої, варто враховувати соціальні/статусні 

характеристики інтерактантів. Вона визначає комунікативну поведінку як 

«реалізацію сукупності лінгвальних й екстралінгвальних засобів комунікації, 
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вибір яких залежить від ситуації спілкування, лінгвальних й 

екстралінгвальних цілей, порушених індивідом, а також статусних 

характеристик учасників спілкування та виконуваних ними ролей» [117, 

с. 78]. Однак, для нашого дослідження такий параметр комунікативної 

поведінки не є вагомим, оскільки соціальний статус респондентів у 

англомовному бізнес-інтерв‟ю є однаковим або близьким (див. Додаток Ґ). 

Найбільш суголосними темі нашого дослідження є праці Й. А. Стерніна 

[171; 173; 170; 169; 178; 177; 175; 176], Ф. С. Бацевича [13; 10; 11; 12] та 

О. О. Селіванової [158; 159], у яких аналіз явища комунікативної поведінки 

доповнено вивченням не тільки її соціального, а й етнокультурного 

підґрунтя. Саме Й. А. Стернін наголошує на визначальному національному 

чиннику дослідження комунікативної поведінки [172]. 

Ф. С. Бацевич і О. О. Селіванова детально описують комунікативно-

прагматичні категорії, що входять до складу комунікативної поведінки: 

пресупозицію, комунікативні стратегії і тактики, соціальний статус тощо. 

Обидва вчені визначають комунікативну поведінку як компонент 

національної поведінки лінгвокультурної спільноти. За Бацевичем, 

комунікативна поведінка – це «поведінка індивіда в процесах спілкування, 

яка регулюється комунікативними нормами і традиціями, яких він як учасник 

спілкування дотримується» [11, с. 346]. 

У результаті критичного порівняння наведених визначень та з 

урахуванням специфіки нашого дослідження, визначаємо комунікативну 

поведінку (КП) як прояв зумовлених етнолінгвокультурою вербальних, 

невербальних і паравербальних засобів спілкування у межах комунікативної 

взаємодії з метою реалізації комунікативної мети та прагматичної настанови. 

1.2. Комунікативна поведінка у колі суміжних понять  

Важливо розрізняти поняття «мовленнєва поведінка», «комунікативна 

поведінка» і «мовленнєвий етикет». Перший було впроваджено в 
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американській біхевіористській психології на позначення різновиду 

соціальної поведінки, зумовленої зовнішніми, у тому числі соціальними, 

умовами [217, p. 380]. Поняття «комунікативна поведінка» є ширшим, адже 

включає позамовні чинники перебігу інтеракції, зокрема, етнокультурний 

[174, с. 279-282]. Порівнюючи мовленнєвий етикет і КП, І. Р. Корольов 

доходить висновку, що мовленнєвий етикет пов'язаний переважно зі 

стандартними мовленнєвими формулами в комунікативних ситуаціях, що 

відбивають категорію ввічливості, а КП описує тематику спілкування, 

сприйняття різноманітних комунікативних дій співрозмовниками, 

особливості спілкування в більших комунікативних сферах: родина, 

колектив, іноземці, знайомі, незнайомі тощо [86, с. 286–291; 84]. Звідси 

випливає, що мовленнєвий етикет є складником КП, оскільки остання описує 

не тільки ввічливе, еталонне спілкування, а й реальну комунікативну 

практику.  

Отже, КП є багатокомпонентним поняттям. Будь-який її вияв 

зумовлено комунікативною спрямованістю, соціально-рольовою належністю, 

психологічними, культурними, прагматичними та іншими чинниками [143; 

295; 294; 292; 186; 57; 96; 97; 99]. Саме тому варто розглядати учасників 

інтеракції як парадигму особистостей, для яких характерна різна 

комунікативна поведінка залежно від етнолінгвокультурної приналежності, 

комунікативних інтенцій та типу дискурсу. 

Дослідники вербальної сфери КП відносять до її компонентів фонетику 

(акустичні властивості мовлення), лексичне наповнення, синтаксичні 

структури, послідовність фраз, зв‟язність тексту. Інші складники 

комунікативної поведінки, такі як проксеміка, використання артефактів, 

кінестетика, хронеміка і т.п., є невербальними. Вони є суб‟єктивними 

компонентами КП, які можуть бути експліцитно або імпліцитно виражені у 

висловлюванні, а отже вичерпність їхнього вивчення залежить від характеру 

джерел. Для нашого дослідження ключовими є вербальні засоби (лексичні, 

синтаксичні, стилістичні), які впливають на реалізацію тактико-стратегічного 
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потенціалу англомовних представників бізнес-спільноти [6] та, за наявності, 

невербальні, що засвідчені вставними і вставленими конструкціями 

журналістів (коментарями) у текстах інтерв‟ю, що допомагає компенсувати 

брак живої розмови [195].  

Досліджуючи сучасну граматику англійської мови, Г. Г. Почепцов 

запропонував свою класифікацію МА, побудовану на лінгвістичних 

принципах [146, с. 267–281]. Вчений зазначав, що процес комунікації – це 

«перекодування вербальної в невербальну і невербальну у вербальну сфери», 

а тому ці дві сфери недоречно розривати [146, с. 14]. Саме тому 

Г. Г. Почепцов вбачав можливим на основі тексту (речень) робити висновки 

про прагматичний складник живої комунікації. Надалі ми 

послуговуватимемося його класифікацією, що включає такі МА: 

констативи, промісиви, менасиви, перформативи, директиви, квеситиви. 

Досліджуючи різні аспекти КП Й. А. Стернін запропонував термін 

«комунікативна категорія» (КК) – «найбільш загальні комунікативні поняття, 

що впорядковують знання людини про спілкування і норми його здійснення» 

[172, с. 4]. Нижче розглянемо головні комунікативні категорії нашого 

дослідження. 

Респонденти бізнес-інтерв‟ю, що спрямовані на досягнення успіху в 

комунікації та реалізацію комунікативних інтенцій, використовують особливі 

прийоми. Ними є комунікативні дії (КД), які ми визначаємо як будь-які 

вербальні або невербальні комунікативні ходи, що передбачають реакцію 

співрозмовника у відповідь. Їхніми різновидами є комунікативні тактики, що 

входять до складу комунікативних стратегій. 

Комунікативна стратегія (КС) – це комунікативна дія, що 

реалізується вербально або невербально через передачу комунікативної 

інтенції респондента щодо досягнення поставленої комунікативної мети. 

Комунікативні стратегії вирізняються «гнучкістю» та «динамікою», оскільки 

у процесі спілкування зазнають коригувань, залежать від дій співрозмовника, 
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від контексту та типу дискурсу, що може змінюватися [103, с. 194; 25; 60; 

104; 62].  

Реалізація комунікативної стратегії здійснюється за допомогою різних 

комунікативних тактик [185; 202; 205; 199; 206; 137; 72; 109]. За визначенням 

О. В. Яшенкової, це сукупності мовних і позамовних засобів для досягнення 

поставленої мети [200, с. 154–157]. У контексті нашої роботи пропонуємо 

дещо уточнити поняття. Ми визначаємо комунікативну тактику (КТ) як 

окремий вербальний або невербальний комунікативний хід, що допомагає 

реалізувати комунікативні стратегії. Комунікативним стратегіям притаманні 

такі ознаки як динамічність, гнучкість та варіативність. Процес вибору 

конкретної стратегії або тактики залежить від різноманітних чинників та 

складається з певних кроків. На вербальному рівні це відбувається шляхом 

добору лексичних, морфолого-синтаксичних одиниць; на невербальному – 

шляхом інтонації, жестів, міміки, дистанції тощо. 

Незважаючи на численні розвідки дослідників з питання типології 

комунікативних стратегій і тактик, немає універсальної класифікації, яку 

можна застосувати до будь-якого типу дискурсу. Більшість наявних 

типологій стосуються комунікації в цілому і не враховують особливостей 

конкретних комунікативних ситуацій. Тому в цій роботі ми виробили власну 

класифікацію комунікативних стратегій і тактик з урахуванням специфіки 

англомовного медійного бізнес-дискурсу та джерел (див. Розділ ІІ). 

Опис КП неможливий без урахування комунікативної свідомості 

мовця, що є, за Стерніним, «сукупність механізмів свідомості людини, які 

забезпечують її комунікативну діяльність». Вона може бути індивідуальною 

чи суспільною й залежати від приналежності мовця до соціально-

професійної, національної або інших груп [172, с. 4; 247]. Визначальними 

чинниками цієї свідомості є професійна [98] й національна приналежність, а 

також етнокультурний етикет [2, с. 64; 287; 288]. 

Моделювання національного компонента комунікативної свідомості 

дало змогу З. Д. Поповій та Й. А. Стерніну виокремлювати національну 
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комунікативну свідомість – «сукупність ментальних комунікативних 

категорій як найбільш загальних комунікативних понять, що впорядковують 

знання людини про спілкування й норми його здійснення» [177]. 

В. М. Манакін пише про національно-етнічну свідомість і ментальність 

народів, глибоко пронизаних єдністю протилежностей, що виявляється у 

протистоянні «свого» і «чужого» [106, с. 34]. У нашому випадку дослідження 

КП респондентів у бізнес-інтерв‟ю повинно враховувати відмінності їхньої 

національно-культурної свідомості (характеру). Варто очікувати, що 

представники різних етнокультурних спільнот матимуть відмінні 

характеристики комунікативної свідомості [14].  

Вивчення національного характеру ускладнюється тим, що його можна 

досліджувати опосередковано, зокрема лінгвістичними методами [20]. 

Водночас слід враховувати паралінгвістичні засоби – спостережень за 

манерою поведінки, способами спілкування, стилем життя, звичками і 

традиціями [133 , с. 5]. Дослідники національних характерів і менталітетів на 

основі мови та мовлення нерідко використовували метод зіставного вивчення 

КП представників різних народів і соціальних груп [82; 127; 226; 39; 89; 130; 

201; 197; 297; 151; 152; 339; 224; 133, с. 148, 53; 76; 87; 85; 315, 356; 240; 77; 

78; 79; 80; 81; 113; 261]. Отримані мовознавцями і культурологами 

результати породили термін «лінгвокультура» [256, p. 306]. Відтак 

«лінгвокультура» включає відомості про культуру, народ, географію, історію, 

образи, цінності, традиції, своєрідний мовний і позамовний тактико-

стратегічний арсенал тощо. Деякі підходи до визначення поняття 

«лінгвокультура» доповнюють одне одного, однак справедливо зазначити, 

що у кожному окремому випадку наукового дослідження поняття 

«лінгвокультура» потребує доповнення, поглиблення чи різновекторних 

дефініцій.  

Л. А. Городецька дає визначення лінгвокультурі як «частині культури 

народу, що являє сукупність явищ культури і мови, пов‟язаних  одне з одним 

і відображених у свідомості окремої особистості» [40, с. 9]. За визначенням 
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Й. А. Стерніна, лінгвокультурна спільнота – це «народ, об‟єднаний мовою і 

культурою; єдність народу, його мови і культури» [172, с. 38]. За іншим 

визначенням, це поняття, що «фокусується на культурі в мові або культурних 

вимірах мови» [329, p. 595]. 

 Останнім часом вчені все більше роблять наголос на дослідженні 

етнолінгвістики й етнічній обумовленості КП лінгвокультурних спільнот [76; 

87; 39; 280; 164; 91; 122; 141; 356; 308; 315; 240]. Лінгвокультура 

визначається традиціями, що ведуть початок з домодерних часів і пов‟язані 

радше з повсякденними практиками спільнот, аніж з високими 

(національними) культурами або глобалістичними культурними тенденціями. 

Саме це явище доцільно окреслювати поняття «етнолінгвокультура» [182; 

357, p. ix–xii]. 

Згідно з ракурсом нашого дослідження застосовуємо поняття 

етнолінгвокультури до соціально-етнічних груп респондентів бізнес-

інтерв‟ю, які характеризується взаємозвʼязком мови і національної культури, 

що лінгвістично виявляється у наборі комунікативних рис через які 

виражають себе колективна свідомість, менталітет та культура народу.  

Описуючи національну специфіку КП, вчені також оперують 

поняттями «національної мовної особистості» [68; 133; 24; 166], 

«комунікативної ознаки» або «проявів національної специфіки» [175, с. 14]. 

Проте, в їхніх роботах відсутні характеристики КП вузькоспеціальних груп, 

до яких належать представники бізнесу з різних етнолінгвокультур, що 

спілкуються однією мовою (англійською).  

Для потреб нашої роботи краще підходить поняття «комунікативна 

риса». Це комунікативна властивість мовця/групи мовців, що проявляється у 

повторювальних комунікативних, переважно вербальних (лексичних, 

синтаксичних і стилістичних) засобах вираження і може визначати специфіку 

КП представника етнолінгвокультури у бізнес-інтерв‟ю (див. Розділ ІІІ). 

Порівняння комунікативних рис етнолінгвокультур здійснюється за 

допомогою контрастивного опису. Певна комунікативна риса може бути 
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притаманною КП кількох етнолінгвокультур, або лише однієї (в цьому 

випадку говорять про «комунікативну ендемічність або лакунарність» [90; 

194]. 

Отже, ми виокремили ті складники поняття «комунікативна 

поведінка», які використовуємо у цій роботі. Це комунікативна дія, 

комунікативна стратегія, комунікативна тактика, етнолінгвокультура, 

комунікативна риса.  

Крім цього, коротко оглянемо деякі суміжні поняття, тісно пов‟язані із 

явищем КП. Це комунікативна компетенція та компетентність, 

комунікативні ролі, комунікативний досвід, комунікативний стиль та 

комунікативна майстерність учасника інтеракції.  

Комунікативна компетенція та комунікативна компетентність – два 

взаємозалежні компоненти, оскільки комунікативна компетентність є 

результатом реалізації комунікативної компетенції. Комунікативна 

компетентність формується завдяки обізнаності в умовах спілкування і ході 

його перебігу і виражає якості інтерактантів [306; 233], що є відображенням 

їхньої комунікативної компетенції – знань, умінь і навичок у веденні 

жанрової комунікації [38].  

Відображена у матеріалах нашого дослідження комунікація є рольовою, 

оскільки її учасники є представниками різних соціальних категорій 

(«журналіст–бізнесмен») [29; 94; 15; 93]. Припускаємо, що комунікативна 

поведінка учасників інтерв‟ю залежить від рольових відносин, конвенційно 

встановлених до початку комунікації. Але оскільки інтерв‟ю як жанр 

передбачає взаємодоповнення і співпрацю учасників-творців комунікації, 

рольове домінування одного з них системно не протежується. Таким чином, 

враховуючи специфіку жанру інтерв‟ю і соціально-професійну 

приналежність респондентів, що становить фокус комунікації, вважаємо, що 

ролі обох комунікантів є симетричними. 

У ході використання мовцем відповідних стратегій і тактик формується 

його комунікативний досвід, тобто моделі використання комунікативних дій 
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у відповідному дискурсі за відповідних умов. Комунікативний досвід 

визначає комунікативний стиль мовця або стиль КП. Комунікативний стиль 

– це «стійка модель комунікативної поведінки, опосередкована 

індивідуальними особливостями (психотипом), характером діяльності 

людини» що знаходить своє відображення у його КП [154, с. 112–117]. 

Комунікативний стиль залежить від комунікативної культури особистості, 

особливостей психології комуніканта (емоційності, стриманості, відкритості, 

відчуження тощо), його життєвого досвіду, моральної культури суспільства, 

але також і від специфіки національної культури, до якої він належить [154, 

с. 112–117]. Аналіз стилів КП обумовлює виокремлення окремих 

комунікативних рис за групами етнолінгвокультур (див. Розділ ІІІ). 

Дослідники [154; 350; 253] виокремлюють різні комунікативні стилі: 

авторитарний, демократичний, піддатливий, агресивний, драматичний, 

відчужений, альтруїстичний, спокійний, екзальтований, точний, відкритий, 

маніпулятивний, актуалізаторський та ін. У нашому дослідженні маємо 

справу переважно з демократичним стилем, що передбачає обопільну 

активність, взаємоповагу учасників комунікативного процесу [154, с. 112–

117]. Інколи трапляється афективний стиль, орієнтований на пристосування 

до почуттів і потреб співрозмовника. Він характеризується перебільшеним 

емоційним забарвленням повідомлення (присутність емоційно-забарвлених 

лексем, синтактико-стилістичних прийомів та передача невербальних засобів 

у бізнес-інтерв‟ю). 

Еверет Шостром у праці «Людина – маніпулято» розкриває думку, що в 

кожній людині живе «брехливий» і «артистичний» маніпулятор, який 

застосовує різноманітні трюки задля досягнення блага для себе [340]. 

Маніпуляція вважається соціально неприйнятним типом комунікативної 

поведінки, який негативно позначається на подальшому спілкуванні, адже 

вона унеможливлює діалог рівних, самодостатніх особистостей [154]. Між 

тим, у сучасній комунікації, пов‟язаній з бізнес-інтересами, що зав‟язані на 
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прибутках та сферах впливу, рідко трапляється такий тип спілкування як, 

наприклад, актуалізаторський чи альтруїстичний.  

Якщо у спілкуванні, на перший погляд, дотримано принцип кооперації 

та максими ввічливості і важко викрити маніпуляцію, то, вирізняючи 

комунікативні стратегії і тактики, якими послуговуються респонденти, 

можна виявити, що їхня реалізація є проявом прихованої або підсвідомої 

маніпуляції співрозмовником або «третім учасником комунікації» 

(потенційним слухачем, читачем, споживачем, покупцем) [121]. Яскравим 

прикладом такої маніпуляцій є реалізація стратегії витіснення конкуренції, 

яку ми виокремили у роботі (див. Розділ ІІ). На відміну від інших 

дослідників, які займалися типологією маніпулятивних ролей учасників 

спілкування, ми не виокремили жодних опозицій, бо не вважаємо, що такі 

існують або впливають на перебіг успішної комунікації між інтерв‟юером та 

респондентом. 

У разі успішної реалізації комунікативних ходів і засвоєння конвенцій і 

правил відповідного стилю спілкування у мовця формується комунікативна 

майстерність. Комунікативна майстерність – вдала та адекватна у певній 

ситуації реалізація комунікативної поведінки мовця, що впливає на 

позитивний перебіг комунікації у дискурсі. Комунікативна майстерність 

виявляється у культурі мовлення, умінні використовувати принципи 

кооперації і ввічливості та їхні максими, інтерпретувати «мовленнєві 

імплікатури» [263, p. 26], і таким чином запобігати комунікативному 

конфлікту. 

1.3. Медійний бізнес-дискурс  

Дискурсивний аналіз застовують до більших за речення елементів 

комунікації у лінгвістичному та екстралінгвістичному контекстах [332]. Такі 

поняття як «аналіз тексту», «лінгвістика тексту», «аналіз писемного 

дискурсу» та «дискурсивна лінгвістика» взаємопов‟язані [149, с. 45–54]. 
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В. З. Дем‟янков вважає, що дискурс-аналіз зумовлений інтерпретацією 

тексту, який виступає як вербальний об‟єкт, що є розгортанням дискурсу, 

конкретним використанням мови у відповідній ситуації з визначеними 

намірами [49, с. 95].  

У широкому сенсі дискурс – це «мовлення, занурене у життя» [100, 

с. 136–137]. Оскільки дискурс є певною соціальною дією, він враховує 

прагматичні, соціокультурні, психологічні та інші фактори, які впливають на 

вибір мовних і позамовних засобів [30; 4, с. 136–137; 332]. У сучасному 

мовознавстві наголошують на «індивідуальності» дискурсу, що пов‟язана з 

конкретною людиною або групою людей, які його продукують [4; 140; 168; 

135].  

Існує низка типологій дискурсу на основі таких критеріїв: адресність, 

ситуативність, інформативність, інтенціональність, наявність стратегій і 

тактик, зв‟язність і послідовність, інтертекстуальність, формальність, 

функціональність та змістовність тощо [66; 67; 16; 22; 95; 147; 190; 134; 218; 

220; 304; 251; 348; 116; 232, p. 126; 69; 86; 236; 244; 250].  

Для нашого дослідження важливим є розмежування двох понять – 

ділового і бізнес-дискурсу. Переклад «business discourse» передбачає 

ототожнення двох понять (business–діло) або виокремлення бізнес-дискурсу 

як різновиду ділового [209; 124, с. 123; 42, с. 48]. Деякі вчені не вирізняють 

поняття «бізнес-дискурс», а натомість використовують лише один термін – 

«діловий дискурс» на позначення усного чи писемного мовлення, 

пов‟язаного із професійною діяльністю [13; 67; 202; 203; 198; 55; 188; 190, с. 

19; 125; 126; 221; 153]. Головною ознакою такого типу дискурсу є його 

залученість у соціальну взаємодію, що відбувається у межах публічних 

інституцій [67, с . 286; 364; 190, с. 29]. 

Ті класифікації, які пропонують термін «бізнес-дискурс» як 

самостійний тип дискурсу, найчастіше обумовлені осучасненим вживанням 

поняття «бізнес» у вузькому контексті («клієнт-постачальник» та «ринкові 

відносини») [352, p. 110; 362, p. 28; 243]. Іншим аргументом проти розуміння 
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бізнес-дискурсу як підвиду ділового є те, що останній має характеристики, 

пов‟язані із офіційно-діловим стилем спілкування, і має на меті дотримання 

стилістичних норм ділового спілкування, що відбувається між учасниками 

робочо-виробничого процесу. За визначенням Ф. Баргієли-Чіаппіні, К. 

Нікерсон та Б. Планкен, бізнес-дискурс – це соціальна взаємодія у бізнес-

контекстах, усе те, що люди використовують в усному чи писемному 

спілкуванні у комерційних організаціях задля виконання робочих завдань 

[219, p. 3]. Бізнес-дискурс передбачає спілкування з клієнтами з метою 

зацікавлення та переконання, тому мовна лаконічність, документальність, 

статистика, шаблонність та інші характеристики ділового спілкування тут не 

є достатніми. Бізнес-дискурс може містити маркери ділового, але також може 

використовувати засоби розмовного, наукового, публіцистичного та інших 

стилів спілкування [296]. 

Доцільним є розрізнення таких підтипів бізнес-дискурсу відповідно до 

різновидів ділового дискурсу: професійний, академічний та публічний [191, 

с. 21–28]. У нашому дослідженні маємо справу з медійним бізнес-дискурсом, 

адже жанр інтерв‟ю – це розмова журналіста з публічною особою, 

призначена для публікації в пресі, передачі по радіо / телебаченню або 

розміщення в інтернеті [309, p. 11; 307; 318; 349]. Такий тип дискурсу – 

бізнесовий за одним ключовим параметром – водночас виявляється медійним 

за іншою базовою ознакою [71]. Це й обумовлює специфіку дискурсивної 

приналежності джерел нашого дослідження. 

На цих підставах визначаємо медійний бізнес-дискурс як сукупність 

текстів у засобах масової інформації, об‟єднаних загальною бізнес-

тематикою у поєднанні з публічним обговоренням економічних, соціальних 

та особистих питань. При цьому інтенція комунікантів реалізується завдяки 

найбільш вдалому, сильному і точному доборі засобів комунікації 

(комунікативних стратегій і тактик). Також має місце імпліцитна чи 

експліцитна орієнтація учасника спілкування на прагматичний ефект 

висловлювання. Не менш важливим складником інтенції бізнесмена під час 
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інтерв‟ю є вплив на третього імпліцитного учасника комунікації – читача / 

глядача або потенційного споживача товарів і послуг, що представлені на 

ринку компанією або особою-надавачем послуг [253; 74, с. 10]. 

При окресленні комунікативної поведінки респондента-учасника 

медійного бізнес-дискурсу виявляються індивідуальні узуальні мовні 

вподобання комуніканта та визначаються спільні риси у лінгвальному та 

паралінгвальному виборі матеріалу у межах даного дискурсу.  

Отже, медійний бізнес-дискурс має такі ознаки: 

1) безпосередній контекст (наявність журналіста, респондента, теми, 

місця, прагматичних установок співрозмовників); 

2) запитально-відповідальний характер комунікації; 

3) статусне рівноправ‘я учасників комунікації, оскільки журналіст і 

респондент виконують свої ролі у комунікативній події відповідно до стилю, 

регламенту; 

4) дистантність або віртуальність, оскільки такий тип дискурсу 

сприймається через електронний канал передачі інформації третім 

імпліцитним учасником комунікації [34, с. 45]; 

5) креалізованість [167] – наявність друкованого вербального 

повідомлення та іконічних засобів передачі інформації: фотографій, 

гіпертексту та ін. У поєднанні вербального і невербального компонентів 

утворюється єдине смислове ціле, що забезпечує комплексний 

комунікативний вплив на адресата [1, с. 77; 165]; 

6) комбінація різних стилів спілкування в залежності від запитань 

журналіста і комунікативної інтенції респондента або його потреб. 

Сукупність англомовних текстів бізнес-інтерв‟ю, що належать до 

медійного бізнес-дискурсу, складають різноплановий і динамічний корпус, 

джерелом якого є мовленнєвий процес комунікантів у ході надання інтерв‟ю, 

а також нерегламентований переговорний процес спілкування до нього. У 

даному дослідженні доцільно сфокусувати увагу на лінгвістичному та 

соціально-прагматичному аспектах дискурсу. 
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1.3.1. Бізнес-інтерв’ю як жанр медійного дискурсу 

Різні аспекти, пов‟язані з інтерв‟ю у різних типах дискурсу, вивчали 

такі дослідники: І. Дж. Мішлер [316], Д. Ф.  Таннен [350], К. Воллет [351], 

В. Л. Беннет [221], І. Блейх [225], Р. Дж. Пекканен [225], Г. Мейзланд [311], 

 П. тен Гаве [311], М. Реплі [324], Т. Дж. Реплі [325], І. А. Щеглов [333], 

Г. Гуткооп-Стеенстра [277], К. Сіл [334], Д. Сілверман [341], Н. Реппорт 

[326], М. П. Купер і С. І. Гансен [235], Б. Д. Поланд [322], К. Ф. Сіл [335], 

Д. Л. Альтайде і К. Дж. Шнайдер [211], Дж. К. Челебі [230], Дж. Скіннер 

[353], М. Дж. Брожма і К. Петерс [227], Дж. Джепсен [284], Д. Л. Грейтбетч 

[262], М. П. Купер [234], Дж. Герітедж [274], С. Клеймен [275], Б. Томалін і 

М. Нікс [355], О. В. Дмитрук [50], Н. Феєрклоу [254], Д. Метісон [309], 

Ф. Баргієли-Чіаппіні [218; 219], Т. А. Ширяєвої [191], Х. Коріш [291], 

О. В. Яшенкової [202; 196; 199; 209; 206], Й. В. Данюшиної [42; 240], 

Е. Дерікс [243], Б. Дю-Бабкок [248; 249], М. Е. Гафі [266], Ю. Магнера [271], 

Дж. Хукера [276], І. Ролака [330], П. Штудера [345], Г. П. Апалат [3], 

Н. Є. Гапотченко [36], В. Д. Пельт [138], В. Н. Вакуров та Г. Я. Солганик [28], 

А. Ф. Архипов [5], Р. В. Мальцевич [105], В. В. Ворошилов [32], 

В. В. Сиченков [179], О. О. Тертичний [181], С. М. Ільченко [61], 

М. М. Лукіна [101], О. В. Чекмишев [187], В. А. Ущина [183], Х. Г. 

Косогорова [88], М. Л. Штельмах [192], Ю. О. Шевлякова [189], 

Ф. С. Бацевич [12], Л. І. Мацько [111; 110], О. О. Саламатіна [155], 

І. Я. Завальнюк [54], Т. В. Шумилина [193] і ін. 

Поняття «інтерв‟ю» розуміють як метод збирання та поширення 

інформації або як жанр журналістського або публіцистичного дискурсу [138, 

с. 46; 234, p. 3–4]. Інтерв‟ю в основі є журналістським жанром і визначається 

як цілісний акт комунікації, діалогічне спілкування журналіста з 

респондентом у ситуації послідовного чергування питань і відповідей з 

метою отримання інформації, думок і суджень, що представляють суспільний 

інтерес [61, с. 50; 207]. З погляду публіцистики, інтерв‟ю – жанр у розмовній 
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формі бесіди автора з компетентними людьми на суспільно-важливу тему. 

Це, власне, і є публіцистичний діалог [111, с. 280]. У нашому випадку 

респондент – публічна особа-керівник середнього віку з вищою освітою у 

одній з галузей підприємницької діяльності і одночасно представник 

етнолінгвокультури (див. Додаток Ґ). 

Наскільки нам відомо, немає спеціальних лінгвістичних розвідок, 

спрямованих на вивчення англомовних бізнес-інтерв‟ю у лінгвокультурному, 

комунікативно-прагматичному, психолінгвістичному і міжкультурному 

аспектах. Дослідження комунікативної поведінки учасників такого типу 

інтерв‟ю є важливим як з погляду комунікативної лінгвістики, так і 

журналістської практики [129]. 

Враховуючи специфіку англомовних текстів інтерв‟ю з бізнесменами 

та характеристики інтерв‟ю як жанру, у контексті нашого дослідження, 

визначаємо бізнес-інтерв’ю як зафіксований на письмі завершений 

комунікативний акт між журналістом та респондентом у ситуації 

послідовного чергування запитань і відповідей, що складають сукупність 

діалогічних єдностей, поєднаних спільною темою та комунікативною метою 

з метою отримання інформації, думок і суджень, що представляють 

суспільно-економічний інтерес. У журналістиці такий текст називають 

транскриптом, але цей термін доречний лише тоді, коли йдеться про повний і 

нередагований журналістом комунікативний акт [253, p. 18–22]. Бізнес-

інтерв‟ю, що розглядаємо, найчастіше представлені у друкованих або на 

онлайн-каналах ЗМІ і можуть містити лише його основну частину. Це може 

бути спричинено каналом ЗМІ, економією друкованих знаків та 

міркуваннями доцільності, ергономічності та актуальності. Проте, зміст і 

формат таких бізнес-інтерв‟ю зберігають тотожність безпосередній 

комунікативній події, комунікативну завершеність, зрозумілість та 

стандартність.  

Отже, англомовні бізнес-інтерв‟ю мають безпосередній особистісний 

характер (за критеріями діалогічності між двома учасниками інтеракції у 
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одному часі та просторі); відносяться до масової комунікації; містять 

відносно керовану вербальну взаємодію (за спрямованістю комунікації на 

досягнення успіху та реалізації запланованих стратегій) [92; 94; 29]. У бізнес-

інтерв‟ю можлива передача емоційного аспекту інтеракції за допомогою 

нечастотних невербальних засобів комунікації: «смайлів», акцентуйованих 

розділових знаків тощо; вони мають гібридний подвоєний характер, оскільки 

трансформуються з усного коду в писемний і розміщуються в друкованих 

ЗМІ або онлайн, тому при дослідженні КП не включає усіх можливих 

параметрів її реалізації [29; 234]. Прагматичний характер англомовних 

бізнес-інтерв‟ю проявляється з огляду на використання тактико-

стратегічного потенціалу задля отримання бажаного комунікативного 

ефекту. 

1.3.2. Типологія англомовних бізнес-інтерв’ю 

Підхід до поділу жанрів на три групи (інформаційні, аналітичні, 

художньо-публіцистичні) вважається традиційним у журналістиці [123, с. 4]. 

Класифікуючи інтерв‟ю як жанр, дискурс або текстову організацію, 

дослідники беруть до уваги, зокрема, кількість учасників, спосіб публікації у 

різних видах ЗМІ (телебачення, інтернет, друковане видання, радіо), предмет 

розмови (бізнес, політика), форму проведення інтервʼю (віч-на-віч, масове 

опитування, телефонне чи інтернет-спілкування) та інші параметри [65, с. 35; 

56; 42, с. 430; 115; 36, с. 16; 73, с. 36–38]. 

У нашому дослідженні враховано різні підходи сучасної лінгвістики до 

виокремлення критеріїв класифікації інтерв‟ю. Ми класифікуємо бізнес-

інтерв‟ю за такими критеріями: тематикою; джерелом інформації; 

різновидом або жанром видання; періодичністю випуску видання; 

першоджерелом інформації; територією розповсюдження та впливом; 

ґендерним розподілом цільової аудиторії; сферою (галуззю) бізнес-

діяльності; формальністю /  неформальністю комунікативного стилю; 
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наявністю / відсутністю невербальних компонентів спілкування; 

розгорнутістю / стислістю інформування; регіональною приналежністю 

респондентів; статусом англійської як рідної або нерідної мови спілкування 

[241]. 

За тематикою аналізовані тексти бізнес-інтерв‟ю розкривають такі 

питання: 

1. Саморепрезентація – коротку характеристику компанії та її 

діяльності, себе як представника компанії [347]. Цей тематичний блок також 

може розкривати професійний доробок окремого бізнесмена, респондента 

інтерв‟ю (“I am managing partner of international company”; “the first years 

after graduation I spent working in service and since 2003 I‘ve been with the 

production industry”; “The main fields of our consulting business are leadership 

development issues …”). Ми виявили, що у більшості текстів англомовних 

інтерв‟ю з бізнесменами відсутній даний тематичний блок. Це пояснюється 

вторинністю тексту інтерв‟ю, його гібридизацією у друкованому вигляді або 

онлайн, що зумовлено каналом передачі інформації – засобами ЗМІ. 

2. Передісторія – комунікативний тематичний блок, що розкриває 

становлення компанії від заснування до сьогодення (“Tebodin was originally 

established in the Netherlands”; “I founded my publishing house in 1986 and it is 

still owned by me”; “It all started in April 2005. My brother and sister had an idea 

for a social network”; “Tagged launched in 2004”). 

3. Місце на ринку – комунікативний тематичний блок, що 

характеризує статус компанії або її предстаника та співвідносить їх з іншими 

в галузі (“Now Tebodin has over 50 offices in 23 countries”; “UkrSibbank is part 

of the BNP Paribas Group – a global leader on  the financial market…”; “today 

we are the biggest producer of paint stirres in Europe”; “our customers are very 

influential firms”; “Tagged is the 3
rd

 largest social network in the US”). 

Поширеною є мовленнєва дія такого типу, як надання вичерпної відповіді 

щодо успіху, нагород за успішність або передових позицій на ринку, згадки 

інших лідерів у галузі для підкреслення високого статусу продукту та послуг. 
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Лінгвістично такі дії виражаються використанням числівників, 

словосполучень і синтаксем на позначення «глобальності та/або охоплення 

багатьох ринкових ніш», «позиціонування товару як найкращого або 

високоперспективного». Також широко використовуються речення із 

різними типами зв‟язку із контрастним значенням для підвищення статусу. 

4. Специфіка професійної діяльності – комунікативний тематичний 

блок, спрямований на роз‟яснення манери та методів роботи компанії (“all 

business schools in the market today have to work quite actively to create demand 

for our services”; “we consider ourselves part of the academy, training future 

leaders as well as creating enduring knowledge. The emphasis is on the things 

which will transcend immediate context and short-term trends”; “we specialize in 

building confident and independent young men. Our students go through a six-

month program to grow, learn life skills, and discover how to be self-reliant”; 

“independent verification protects both buyers and sellers […] we find that the 

verification process also helps establish a good working relationship with seller”; 

“all of our scanning services go through an extensive quality assurance process”). 

5. Плани на майбутнє – комунікативний тематичний блок, що 

розкриває питання професійного розвитку компанії (“my strategic plan for the 

company is constant growth”; “we are looking forvard to some breakthrough in 

this area”; “our ambition is to ensure our presence not only in […] but also on the 

whole European market”; “for the next 12 months we want to supply the best 

service and top products to our customers”). 

6. Інновації – комунікативний тематичний блок на представлення 

новітніх технології, підходів тощо, що сприяють поступу бізнес-діяльності 

(“we experienced many changes”; “we run quite a few different apps, many of 

which are obviously pretty mission critical, and the demand is growing. We are 

going to be on-boarding Saugus through the summer and into the fall. So we'll be 

experiencing some growth through that process as well”; “we continue to work on 

improving our product all the time by making improvements”). 

7. Зворотний зв‟язок – комунікативний тематичний блок, що 
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розкриває питання використання відгуків клієнтів задля покращення товарів 

та послуг у майбутньому (“Our clients enjoy preferential fees…”; “the 

philosophy of our cooperation with customers is based on the key notion of 

‗reliable partner‘”; “maintaining a constant dialogue with our customers…”; “we 

improve our products permanently by listening to clients”; “we have a strong 

concept that makes sense to our Clients”). 

8. Ключ до успіху – комунікативний тематичний блок, що містить 

інформацію, надану респондентом, щодо «рецепту» здобуття високих 

досягнень у галузі (“Success is always the result of individual efforts…”; “Our 

success is formed by the good team and common understanding of goals and 

problems to be solved”; “My success story is very simple. You need to know what 

you want and which result you want to achieve”; “I formed a team of 

professionals”; “while a company willing to be successful can not have a lazy and 

satisfied leader”; “these key traits are sociability, persistance, the ability to set and 

achieve clear short-term goals, and the ability to take risks”). 

9. Маркетинг – комунікативний тематичний блок, що розкриває 

діяльність бізнесмена та/або компанії, яка зосереджена на розповсюдженні 

продукції та задоволенні бажань клієнтів (“this product offers customers 

numerous advantages”; “we offer several levels of services…”; “the marketing 

strategy that has worked best for me is advertising on Facebook to a very specific 

market”; “we strive to provide thorough documentation for our customers”). 

10. Конкуренція – комунікативний тематичний блок, що розкриває 

процес ваємодії і боротьби виробників і постачальників товарів та послуг за 

найвищий попит на ринку (“this allows us to even compete with production in 

China”; “we‘d better be there, because if we‘re not, some other service will be”; 

“we have more aggressive promotion plans to the small-office market”; “our 

competitors have to see if they want to bake into their systems what we‘ve just 

found”; “we always try to minimize the power of our competitors”). 

11. Досягнення та невдачі – комунікативний тематичний блок, що 

повідомляє про позитивний результат або поразки у веденні бізнес-діяльності 
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(“over the past two years our network has increased by one third”; “Our company 

is dynamically developing”; “the past three years our stores have seen same store 

sales increases of 9%-10%-9%, and are on track to replicate this record this 

year”; “I certainly changed a lot of people‘s perspectives”; “our company 

demostrates stable improvement in the area of professional development”). 

12. Мотивація – комунікативний тематичний блок, що розкриває 

процес стимулювання працівників компанії до покращення результатів 

виробництва товарів та удосконалення процесу надання послуг (“company 

influence the ways in which people behave towards each other, and if they feel 

psychologically well, they work at their peak level of performance”; “people must 

be busy, otherwise they have time to think about harmful things for work”; “your 

people, your employees, have to believe in what they are saying and doing”; “you, 

as a leader have to demonstrate to your team that anything is possible, especially 

for your clients”; “we went as far as installing rooms like those you would find in 

the homes of our customers”). 

13. Політичні регулятори бізнесу – комунікативний тематичний блок, 

що розкриває питання факторів, що, впливаючи, спрямовують бізнес-

діяльність (“only radical simplification of the fiscal syste may improve the 

investment attractiveness”; ―Regulatory issues are way more important, but they 

are harder to achieve because you move beyond the traditional ministries that 

make trade decisions to regulatory authorities, and a lot of the regulatory 

authorities are sensitive to their prerogatives”; “Sadly, but chronic corruption has 

become a regular part of our lives”; “the future investments prospects will chiefly 

depend on the quality of state management of the economy”; “Government has to 

guarantee that laws are working”). 

14. Особисте життя – комунікативний тематичний блок, що 

стосується приватного життя респондента, його близьких та оточення (“In my 

life I just use two advices of my grand mother…”; “after 4 PM I spend time with 

my wife, read classics, or ride my bike”; “I have three children and a wonderful 

wife, three dogs, five chickens, and six ducks”; “I love the time with my family, my 
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cat, my friends”; “my privacy”; “inner circles”; “off the record”). Використання 

цього блоку допомагає у повній мірі розкрити особистість бізнесмена не 

лише із професійної точки зору, а й виявити індивідуальні риси характеру, 

вподобання, оточення, що впливають на ведення бізнес-діяльності. 

У більшості випадків бізнес-інтерв‟ю поєднують ці теми спілкування. 

Комунікативні тематичні блоки є ключовими для виокремлення 

комунікативних тактик та стратегій представників бізнесу. 

Залежно від джерела інформації, де розміщені англомовні інтерв‟ю з 

бізнесменами, бізнес-інтерв‟ю поділяються на: 1) друковані або «традиційні» 

мас-медіа – періодичні видання: газети, журнали, бюлетені тощо і разові 

видання з визначеним тиражем; аудіовізуальні мас-медіа, що послуговуються 

друкованим словом [120, с. 265]; 2) електронні мас-медіа – регулярно 

оновлювані інформаційні сайти, які ставлять своїм завданням виконувати 

функцію засобу масової інформації (ЗМІ) і користуються певною 

популярністю і авторитетом (має свою постійну аудиторію. До них належать 

інтернет-газета, інтернет-журнал або інше інтернет-видання; 3) змішані мас-

медіа – інформаційні сайти, що оновлюють свій контент разом із випуском 

друкованих ЗМІ; 4) аудіовізуальні мас-медіа – «периферичні утворення» 

журналістики, які включають у себе радіомовлення, телебачення, мережу 

Інтернет тощо [120, с. 266]. 

С. М. Квіт зазначає: «майже неможливо зустріти друковані газети та 

журнали лише у традиційному друкованому вигляді, оскільки всі з них 

представлені в електронній або/та аудіовізуальній версії, тому більшість 

джерел є змішаними. […] на початку 1990-х pp. з‟явився термін 

«інфортейнмент» від поєднання двох слів: «information» (інформація) та 

«entertainment» (розвага). Він означає такий підхід до створення 

інформаційної продукції (телевізійних програм, преси, веб-сайтів та навіть 

комп'ютерних ігор), за якого інформація використовується головним чином 

для того, аби розважити глядача» [70, с. 155–160].  

За різновидом або жанром видання друковані, електронні, змішані та 
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аудіовізуальні мас-медіа, в яких розміщені англомовні бізнес-інтерв‟ю, 

поділяються на: 1) газета (The Guardian, The Times, New York Times, The 

Fortune, The Hamilton Spectator, Financial Times, The Monday Interview, Daily 

Times тощо); 2) журнал (The Talks, Harvard Business Review, Business Today, 

Business Interviews, Autoweek, Lviv Today, Fortune, Harper‟s Bazaar, 

CNTraveller, WIRED, CIOIN, Interview Magazine, Stylist Magazine, Electri 

Literature Magazine, FORZA, Fast Company, Engaget тощо); 3) інформаційний 

бюлетень (ITBusiness тощо); 4) альманах (The New York Times Almanac); 5) 

дайджест (Architectural Digest тощо); 6) «вебінар» – від “web” + “seminar” 

(Practical eCommerce); 7) «вебзін» – від “web” + “magazine” (SPIEGEL 

ONLINE, Social Networking Watch Interview, Business LaunchPad, BiD 

Network, ZDNet, TechLand і ін.); 8) авторські електронні спеціалізовані 

видання (Linux Gazette, Sotheby‟s Magazine, Around the Rings, 

Malcolmturnbull.com.ua). 

Таке різноманіття жанрів медіа спричинено розвитком нових 

технологій та суспільства. Інтерактивні новоутворення (наприклад, «вебінар» 

і «вебзін») поєднують традиційні й новітні підходи до тлумачення сучасних 

ЗМІ, що розміщені у мережі Інтернет. Їхнє виникнення спричинене новими 

викликами інформаційного суспільства. 

За періодичністю випуску аналізованих видань ми вирізняємо такі: 1) 

щоденні (The Guardian, Financial Times, Daily Times, Business Today і ін.); 2) 

щотижневі (The Talks, SPIEGEL ONLINE, Engaget, Autoweek, The Monday 

Interview і ін.); 3) щомісячні (Harvard Business Review, GQ-magazine, CIOIN, 

Lviv Today, Interview Magazine, Stylist Magazine, Harper‟s Bazaar, Sotheby‟s 

Magazine, CNTraveller, Electri Literature Magazine, FORZA, Linux Gazette, 

TechLand і ін.); 4) видання з різною частотою випуску (Fast Company, 

Practical eCommerce, Social Networking Watch Interview, Business LaunchPad, 

BiD Network, ZDNet, Malcolmturnbull.com.ua тощо).  

За першоджерелом інформації можна виокремити такі різновиди 

бізнес-інтерв‟ю у медіа: 1) первинні видання, в котрих англомовні інтерв‟ю з 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times_Almanac
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бізнесменами з‟явились першими, і журналісти котрих є безпосередніми 

авторами текстів інтерв‟ю; 2) вторинні видання публікують вже відому 

інформацію з огляду на захищені права першоджерел [150, с. 180]. Значна 

кількість англомовних бізнес-інтерв‟ю належать до вторинних джерел, які 

повторюють інформацію, раніше розміщену в інших ЗМІ. 

За територією розповсюдження та впливом розрізняємо такі видання 

з англомовними бізнес-інтерв‟ю: 1) регіональні видання, котрі виходять у 

тому регіоні, який перебуває у центрі уваги; 2) національні видання 

загальнодержавного масштабу; 3) міжнародні видання – виразники 

міжнародної громадської думки і реакції на зовнішньополітичні дії країни. 

Що більше охоплення території видання, то об‟єктивнішим є висвітлення 

інформації і впливовішою є точка зору учасника комунікації. Якщо ж 

англомовні бізнес-інтерв‟ю з‟являються у регіональних виданнях, це може 

свідчити про нижчий статус бізнесмена [228]. 

За ґендерним розподілом цільової аудиторії можна виокремити такі 

видання з англомовними бізнес-інтерв‟ю: 1) чоловічі (GQ-magazine); 2) 

жіночі (Stylist Magazine). Незважаючи на ґендерні стереотипи, образи жінок- 

та чоловіків-бізнесменів у друкованих виданнях ЗМІ є багатоплановими і не 

обмежуються «фіксованими» характеристиками [51; 52; 83; 131]. Такі 

особистісні характеристики, як, наприклад, упевненість, професійність, 

прагнення до вдосконалення, рішучість, сміливість, інтелектуальність, зараз 

однаково можна простежити на прикладі лінгвістичних та паралінгвістичних 

маркерів у текстах інтерв‟ю як у чоловіків, так і жінок.  

За сферою (галуззю) діяльності розрізняємо такі категорії бізнес-

інтерв‟ю (скорочення, наведені у дужках, є умовними позначеннями для 

спрощення форми запису у таблицях з аналітичнми даними, див. Додаток Г): 

інформаційні технології (IT); технології та індустрія (Тех); онлайн-бізнес 

(Онлайн); освітні послуги (ОП); туризм і розваги (ТР); мистецтво (Мист); 

легка промисловість (ЛП); дизайн та мода (ДМ); банківська справа (Банк); 

маркетинг (Маркет); архітектура і нерухомість (АН); спорт (Спорт); 
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політика/ держуправління (Політ); видавнича справа (ВС); харчова 

промисловість (ХП); медицина та здоров‟я (МЗ); екологія (Еко); юридичні 

послуги (ЮП). Інформаційні технології, технології та індустрія, онлайн-

бізнес та надання бізнес-послуг займають провідне місце (Топ-3) серед 

бізнес-інтерв‟ю. 

За критерієм формальності / неформальності комунікативного 

стилю респондента англомовні бізнес-інтерв‟ю поділяються на: 1) офіційні; 

2) неофіційні; 3) напівофіційні. Лексико-стилістичний аналіз текстів 

англомовних інтерв‟ю з бізнесменами довів, що переважна частина інтерв‟ю 

витримані у неофіційному стилі. Таке явище можна пояснити глобалізацією 

комунікативного процесу та швидким розвитком інформаційних технологій. 

За наявністю / відсутністю невербальних компонентів спілкування 

виокремлюємо: 1) марковані англомовні інтерв‟ю (переважно за допомогою 

багато крапки, знаків оклику, великої літери, графічні посмішки або 

коментарі щодо поведінки бізнесмена, додані журналістом під час складання 

бізнес-інтерв‟ю безпосередньо у тексті реплік респондента); 2) немарковані 

(відсутність зазначених ознак). У переважній більшості аналізованих 

англомовних бізнес-інтерв‟ю невербальні маркери відсутні. У разі наявності  

вони окреслюють емоційний стан учасника спілкування, характер стосунків, 

їхню відкритість та/або неформальність комунікації між учасниками 

англомовних бізнес-інтерв‟ю. 

За розгорнутістю / стислістю інформування розрізняємо:                              

1) розгорнуті англомовні бізнес-інтерв‟ю, де респондент повністю розкриває 

поставлене запитання, деталізуючи відповідь, роблячи довгі відступи і 

екскурси у минуле (відкритість, щирість та налаштованість на 

довгостроковий комунікативний контакт); 2) напіврозгорнуті англомовні 

бізнес-інтерв‟ю, що містять чітко структуровану відповідь на поставлене 

запитання, повністю його розкривають (формально-діловий підхід);                         

3) нерозгорнуті англомовні бізнес-інтерв‟ю, що містять дуже коротку 

відповідь на поставлене запитання (неготовність до продовженої комунікації 
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або обмеженість формату інтерв‟ю) [160, с. 69–72]. Більшість англомовних 

бізнес-інтерв‟ю є напіврозгорнутими або розгорнутими, що говорить про 

готовність учасників до комунікативної кооперації. 

За регіональною приналежністю респондентів англомовні бізнес-

інтерв‟ю покривають такі континенти: 1) Північна Америка (США, Канада, 

Мексика); 2) Європа (Велика Британія, Німеччина, Швейцарія, Україна, 

Італія, Франція, Іспанія, Швеція, Росія); 3) Азія (Індія, Пакистан, Китай, 

Японія); 4) Австралія та Нова Зеландія. Більше половини англомовних 

бізнес-інтерв‟ю – з представниками США, Великої Британії та Канади. Це 

зумовлено насамперед тим, що це є високорозвинені держави, що диктують 

умови ведення світового бізнесу, який зараз є переважно англомовним. 

За статусом англійської як рідної або нерідної мови спілкування 

респондентів англомовні бізнес-інтерв‟ю можуть бути: 1) інтерв‘ю з носіями 

мови та 2) інтерв‘ю з учасниками, для яких англійська мова – іноземна мова. 

Наведена вище класифікація може бути доповнена, оскільки Інтернет-

видання витісняють друковані ЗМІ, активно розвиваються аудіовізуальні 

комунікації, відбувається «мутація» і «злиття» традиційних та виникнення 

нових жанрів і форм [150, с. 19; 260]. Зокрема, інтернет-видання, що містять 

бізнес-інтерв‟ю, є гібридними утвореннями, оскільки поєднують формат 

традиційних друкованих та Інтернет-ЗМІ [19; 31].  

1.3.3. Композиційна структура та особливості 

англомовних бізнес інтерв’ю 

Бізнес-інтерв‟ю як текст має семантичні особливості й закономірності 

побудови. Варто зазначити, що у інтерв‟ю існує чітке розмежування 

комунікативних ролей учасників спілкування: адресант (інтерв‟юер) адресат 

(респондент), де адресат – суспільно-значуща фігура [58, с. 24–25]. 

Комунікативна одиниця інтерв‟юера є реплікою-стимулом, респондента – 

реплікою-відповіддю. Інтеракція між журналістом і бізнесменом несе 
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публічний та запланований характер. Мовна структура тексту інтерв‟ю 

зберігає темо-рематичний зв‟язок реплік, і виявляє змістову та 

лінгвостилістичну взаємозалежності на рівні актуального членування тексту 

[192, с. 31]. Інтерв‟юер і респондент впливають один на одного та на перебіг 

комунікації через реалізацію їхнього тактико-стратегічного потенціалу [36, 

с. 18–26];. Зрештою, обидва учасники комунікативного процесу колегіально 

формують бізнес-інтерв‟ю, розвиток якого зумовлено комунікативними 

намірами і настановами обох його учасників. 

У звʼязку з трансформацією інтерв‟ю з усного у писемне мовлення, 

таке джерело набуває нових форм та атрибутів, що дозволяє компенсувати 

відсутність живого співрозмовника і комунікативної атмосфери. 

Англомовний текст бізнес-інтерв‟ю є результатом текстотвірної діяльності 

журналіста після проведення інтерв‟ю. 

Досліджуючи бізнес-інтерв‟ю в сучасній французькій пресі 

Н. Є. Гапотченко наголошує, що взаємодія суб'єктів спілкування у інтерв‟ю є 

чітко регламентованою. «Інтерв'юер та респондент утворюють діалогічні 

комунікативні блоки, що формують інформативні єдності та тематичні 

послідовності, взаємопов'язані різними видами відносин». Текст респондента 

має автоцентричний характер, оскільки він здійснює різні мовленнєві акти 

[112], залежно від комунікативної інтенції чи ситуації. Текст інтерв‟юера 

складають переважно квеситиви, почасти наративи та репрезентативи зі 

спонукальною семантичною організацією [36, с. 25]. 

У бізнес-інтерв‟ю, як і жанрі інтерв‟ю загалом, статусна роль учасників 

передбачає розмежування двох сторін: інтерв‟юера (журналіста) та 

респондента (у нашому випадку бізнесмена). Журналіст має визначати 

спрямованість комунікативного акту, але комунікативні права та обов‟язки 

бізнесмена є не менш значущими. Респондент представляє суспільно-

значущу та впливову групу людей і самостійно обирає тактико-стратегічний 

інструментарій для репліки-відповіді, що може тематично чи акцентно 

змінити перебіг комунікації [145]. 



52 

 

У сучасній комунікації кожен тип дискурсу має бути регламентованим 

такими комунікативними постулатами, як принципом кооперації [263], 

принципом ввічливості [300], принципом конструктивізму [246], принципом 

функціоналізму [8] і ін. Комунікативна поведінка представників бізнесу 

вписується у максими названих постулатів. Це є неконфліктна комунікація, 

спрямована на кооперацію та співробітництво. 

Композиційна структура текстів-інтерв‟ю в англомовній пресі містить 

такі елементи [192, с. 47–50; 3, с. 45] або комунікативні блоки (КБ) [119, с. 

193]: І. Комплекс заголовку; ІІ. Вступ або анонс; ІІІ. Основний виклад 

інформації; ІV. Коментарі; V. Засоби іконічної мови (ілюстрації, фотографії); 

VI. Блок журналіста. 

І. Комплекс заголовку звертає увагу на тему інтерв‟ю та дає загальне 

розуміння предмету розмови. Він найчастіше розбивається на менші 

структурні компоненти: основний заголовок, другорядний заголовок і цитату 

як один із видів другорядного заголовку.  

Основний заголовок у текстах інтерв‟ю найчастіше складається з 

неповного або еліптичного речення (R. Donahue Peebles on Letting Employees 

Change Lanes) або метафори, що лише натякає на основний зміст тексту 

інтерв‟ю, але не розкриває його (How Facebook‘s Top Engineer Is Trying to 

Read Your Mind). Поширеним є також вживання іменникової фрази у якості 

основного заголовку (Car Talk; Exclusive Interview with Korean Fashion 

Label Fleamadonna). Основний заголовок може містити лише ім‟я 

респондента (Louis Rossetto). Рідкісним є вживанням повного поширеного 

речення (HP Vertica Architecture Gives Massive Performance Boost to Toughest 

BI Queries for Infinity Insurance) у якості основного заголовку. 

Серед функцій, які може виконувати основний заголовок [27, с. 196–

198], у медійному бізнес-дискурсі заголовний комплекс найчастіше несе 

інформативну функцію (повідомляє ім‟я бізнесмена, тему бесіди, сферу 

бізнес-діяльності). Основна назва інтерв‟ю передає його зміст, інколи оцінку 

журналіста комунікативної поведінки респондента або ставлення до питання 

http://www.wired.com/business/2012/11/mike-vernal-facebook/
http://www.wired.com/business/2012/11/mike-vernal-facebook/
https://pi.co/louis-rossetto-cofounder-wired-magazine/
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загалом. Така семантична насиченість заголовку сприяє приверненню уваги 

[64, с. 183–184].  

Другорядний заголовок звичайно є повним поширеним реченням, яке 

глибше розкриває зміст бізнес-інтерв‟ю (Chiquet looks back on 13 years at one 

of fashion's most storied houses in her new memoir). Він також несе 

інформативну функцію, рідше експресивно-апелятивну. Другорядний 

заголовок присутній менш ніж у половині англомовних бізнес-інтерв‟ю, що 

зумовлено форматом або стилем ЗМІ. 

Цитату бізнесмена, взяту з інтерв‟ю, що є уривком мовлення 

респондента, виділяють лапками або курсивом у тексті інтерв‟ю. Її може 

бути розміщено як у комплексі заголовку, так і в основному викладі 

інформації. Цитата, розміщена не перед текстом розмови, а у його середині, є 

маргінальним КБ, адже виступає окремим компонентом структури бізнес-

інтерв‟ю, що частково повторює його зміст і лише розставляє акценти. 

ІІ. Вступ або анонс знайомить читача з темою спілкування та 

особистістю бізнесмена. Цей КБ містить тематичні аспекти інтерв‟ю, що 

повністю не розкриваються, зберігаючи інтригу до прочитання основного 

змісту. Також цей КБ може містити загальні факти, що стосуються 

особистості респондента, його компанії, посади та коротку біографію, що 

забезпечує глибше розуміння, ніж заголовок (In honor of the release of her 

debut memoir, Beyond the Label: Women, Leadership, and Success on Our Own 

Terms, Maureen Chiquet, the former CEO of the house of Chanel, sits down 

with HarpersBAZAAR.com to discuss Karl, the effect of the digital revolution on 

the luxury market and how to raise a family while running a global fashion 

empire). 

З журналістського погляду, комплекс заголовку, вступ або анонс з 

усіма їхніми компонентами є авторським викладом інформації [150], і тому 

може бути лише факультативною площиною дослідження у роботі.  

ІІІ. Основний виклад інформації складається з послідовності 

діалогічних єдностей (ДЄ), що становлять чергування запитань і відповідей, 

https://www.amazon.com/Beyond-Label-Women-Leadership-Success/dp/0062655701?tag=harpersbazaar_auto-append-20&ascsubtag=%5bartid|10056.a.22152%5bsrc|%5bch|
https://www.amazon.com/Beyond-Label-Women-Leadership-Success/dp/0062655701?tag=harpersbazaar_auto-append-20&ascsubtag=%5bartid|10056.a.22152%5bsrc|%5bch|
https://www.amazon.com/Beyond-Label-Women-Leadership-Success/dp/0062655701?tag=harpersbazaar_auto-append-20&ascsubtag=%5bartid|10056.a.22152%5bsrc|%5bch|
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що визначають зміст інтерв‟ю та емоційно наповнюють його [128, с. 66–67]. 

Комплекс запитань-відповідей представлено відокремленими блоками, що 

можуть мати креалізований характер (запитання журналіста виділяється 

курсивом або напівжирним шрифтом), а також вербальними та 

паравербальними маркерами у вигляді абревіатур (Q: for questions, A: for 

answers) або розділових знаків («?»). Значною мірою креалізація досягається 

додаванням світлин бізнесмена, скріншотів з веб-сайту тощо. 

За відсутності креалізованих елементів окремі діалогічні КБ можна 

виокремити через встановлення темо-рематичного зв‘язку між окремими 

компонентами (репліками, реченнями, абзацами тощо). Саме такий зв'язок 

між ДЄ визначає змістову і формальну організацію текстів бізнес-інтерв‟ю. 

Кожен КБ є завершеним і часто умовно поділяється на рубрики, що є 

орієнтирами нової теми розмови або напрямку спілкування. 

ДЄ представлені реплікою-стимулом та реплікою-відповіддю [35]. 

Послідовність діалогічних КБ є індивідуальною для кожного інтерв‟ю, 

оскільки визначається бізнес-галуззю, темами, перебігом мовленнєвої 

взаємодії через лінгвістичні маркери єдності і послідовності [289]. 

Комунікативний намір та прагматична настанова бізнесмена зосереджена на 

привертанні уваги до себе і власної справи, що реалізуються через тактико-

стратегічний арсенал респондента.  

У англомовних бізнес-інтерв‟ю комунікативна діяльність журналіста є 

обмеженою за обсягом і займає у середньому 1/3 загального обсягу 

мовлення. З семантивно-синтаксичної точки зору, ця діяльність виражена 

запитаннями або квеситивами. Комунікативна роль бізнесмена проявляється 

у репліках-відповідях і частково залежить від заданого журналістом вектору 

комунікації, проте становить комунікативно-прагматичну цінність, адже 

респондент самостійно обирає тактико-стратегічний інструментарій задля 

втілення власних комунікативних інтенцій. Обмін репліками між 

журналістом і бізнесменом структурно-функціонально, інтонаційно і 

семантично утворює діалогічні єдності. Незважаючи на вибір тактико-
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стратегічного інструментарію, мовлення обох учасників інтерв‟ю (у писемній 

передачі) відбувається з дотриманням соціальних норм поведінки, максим 

П. Грайса, принципу кооперації і ін. 

ІV. Коментарі є факультативним елементом англомовного бізнес-

інтерв‟ю. Вони можуть бути організовані безпосередньо у тексті або на поза 

ним і містити цитату бізнесмена з основної частини інтерв‟ю або примітки 

журналіста з приводу перебігу інтерв‟ю у реальному часі, рекламу чи 

авторські права. Додаткову інформацію про перебіг бесіди журналіст подає у 

лапках після відповідної ДЄ або окремо від неї (This interview is licensed 

under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. You are free to 

copy, distribute, transmit and adapt the work with attribution to the source). 

V. Засобами іконічної мови є ілюстрації, фотографії, оформлений 

гіпертекст, а також «смайли» у бізнес-інтерв‟ю. Ілюстрації або фотографії 

можуть розміщуватися будь-де у межах статті. 

VI. Блок журналіста може бути поєднаним із засобами іконічної мови 

у єдиний блок і містить посилання на інтерв‟юера, графічні мовні та 

візуальні засоби. Комунікативна роль інтерв‟юера проявляється в 

послідовності реплік-стимулів, обмежена постановкою запитань та їх 

обсягом і підпорядкована Хартії журналіста та Мюнхенській хартії. 

Для англомовного бізнес-інтерв‟ю не всі структурні складники є 

обов‟язковими і це зумовлює їхню специфіку. Ця специфіка зумовлена 

факультативністю певних комунікативних блоків: вступу або анонсу, 

коментарів, засобів іконічної мови. Обов‟язковими КБ є комплекс заголовку 

та основний виклад розмови. Маргінальні КБ допомагають компенсувати 

відсутність живої комунікації. Внутрішня динаміка передбачає реалізацію 

тактико-стратегічного потенціалу переважно лінгвістичними засобами. 

Вербальний аспект спілкування у текстах англомовних бізнес-інтерв‟ю 

представлено найповніше у різних мовних маркерах: лексемах, 

словосполученнях, реченнях, ДЄ, КБ, які поєднані темо-рематичним 

зв‟язком. Невербальні засоби спілкування є культурно обумовленими. У 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en_US
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джерелах нашого дослідження невербальні засоби комунікації є мінімально 

вираженими і можуть складати від 1/100 до 1/80 перебігу інтерв‟ю [46]. 

1.4. Методика дослідження комунікативної поведінки бізнесменів 

в англомовних інтерв’ю 

Вивчення комунікативної поведінки бізнесменів на матеріалі 

англомовних інтервʼю є складним проектом, що вимагає доповнення 

лінгвістичних методик дослідницькими прийомами, властивими суміжним 

соціальним наукам і гуманітарним дисциплінам [328]. Специфіка й обсяг 

матеріалу нашої роботи, а також поставлена мета, зумовили потребу 

розробки комплексного підходу до реалізації дослідження, що передбачає 

декілька етапів і залучення окремих методик на кожному з них. 

Використання великої джерельної бази і необхідність вироблення 

чіткого понятійно-категоріального апарату дослідження зумовило завдання і 

методики Підготовчого етапу роботи. 

Першим кроком цього етапу стало вивчення наукової літератури у 

галузях комунікативної лінгвістики, міжкультурної комунікації, 

лінгвістичної прагматики, теорії масової комунікації, журналістики. При 

цьому ми послуговувалися загальнонауковими методами аналізу, синтезу, 

опису та порівняльного аналізу. У результаті, на основі наявних у спеціальних 

працях визначень, було запропоновано авторське визначення поняття 

«комунікативна поведінка», досліджено і розкрито його складники, а також 

охарактеризовано суміжні поняття, що застосовано у даній дисертації. З 

урахуванням досягнень у сфері лінгвокультурології було сформульовано 

інше ключове поняття – «етнолінгвокультура». 

Другим кроком підготовчого етапу стало вивчення специфіки джерел 

– англомовних інтервʼю. Зокрема, на підставі досліджень з дискурсології, 

теорії журналістики та масової комунікації, було визначено характеристики 

текстового інтервʼю як жанру медійного бізнес-дискурсу. Важливим 
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методологічним висновком стало визначення ролі вербальних і невербальних 

засобів комунікації в англомовних бізнес-інтерв‟ю. При виконанні цієї 

роботи ми послуговувалися зазначеними вище загальнонауковими методами, 

зокрема описовим. 

Третім кроком на підготовчому етапі роботи було типологічно-

структурне вивчення корпусу текстів англомовних інтервʼю з бізнесменами. 

Зокрема, було застосовано типологічний метод у розподілі цих текстів на 

групи за декількома важливими для даного дослідження ознаками (країною 

походження / етнонаціональною приналежністю респондента і сферою 

діяльності бізнесмена). Початково нами було опрацьовано 8746 діалогічних 

дискурсивних фрагментів загальним обсягом 688182 слів, але для 

подальшого аналізу (представленого у Розділах ІІ і ІІІ) було відібрано 6018 

діалогічних дискурсивних фрагментів, що містять репліки-відповіді з 

англомовними підприємцями-представниками різних етнолінгвокультур 

загальним обсягом 473520 слів. 

Ретельне спостереження над внутрішньою будовою текстів взятих до 

розгляду інтервʼю дало змогу на основі таксономічного методу виокремити і 

охарактеризувати їхні структурні одиниці. 

Дослідницький етап нашого дослідження передбачав декілька 

«раундів» прочитань усього корпусу текстів залучених англомовних інтервʼю 

задля їхнього різнобічного аналізу відповідно до завдань дисертації.  

Першим кроком дослідницького етапу стало визначення 

комунікативних стратегій і тактик, уживаних бізнесменами. Цей вид роботи 

спирався на використання методів дискурс-аналізу та контент-аналізу. 

Уважне вивчення лінгвопрагматики текстів інтервʼю дало змогу зауважити і 

виокремити стандартні риторичні прийоми, до яких вдаються бізнесмени-

респонденти задля досягнення цілей у межах спілкування з журналістом і 

реакції на запитання. При цьому застосування типологічного методу та 

методу систематизації дало змогу класифікувати ці прийоми і представити 

як набір комунікативних стратегій, що включають у себе набір конкретних 
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тактик (підрозділ 2.1.). Для нас було також важливо встановити частотність 

уживання тактик у взятому до розгляду масиві текстів. Це вимагало 

застосування квантитативних методик – підрахунку усіх випадків 

використання усіх тактик і обрахунок вказаної частотності.  

Наступним, другим, кроком дослідницького етапу відповідно стало 

друге прочитання усього корпусу текстів інтервʼю і, за допомогою методу 

комунікативно-функціонального аналізу, детальне відстеження 

лінгвістичного вираження реалізації визначених на попередньому етапі 

тактик і стратегій. При цьому також було застосовано метод компонентного 

аналізу у роботі з виділення слів-маркерів та аналізу семантики текстових 

одиниць (див. підрозділи 2.1.1. – 2.1.6.). Детальне зʼясування місця 

комунікативних тактик і стратегій у «тканині» бізнес-інтервʼю та нюансоване 

простежування їхнього лексико-семантичного та синтаксичного вираження 

було здійснено з використанням елементів методів лексико-семантичного, 

семантико-функціонального, а також синтактичного аналізу. В аналізі 

реалізації тактико-стратегічного ресурсу бізнесменами ми використовували 

доробок Г. Г. Почепцова у класифікації прагматичних типів висловлювань 

(зокрема, констативів, промісивів, менасивів, квеситивів та ін.). 

Третій крок дослідницького етапу роботи полягав у прочитанні 

текстів інтервʼю з точки зору вивчення етнолінгвокультурних особливостей 

бізнесменів-респондентів. У першу чергу нами було розподілено тексти 

інтервʼю за виокремленими етнолінгвокультурами, використовуючи 

типологічний метод. Після цього, контент-аналіз текстів джерел дав 

можливість простежити специфіку використання тактико-стратегічного 

ресурсу представниками різних етнолінгвокультур і, за допомогою, 

описового методу, скласти своєрідний портрет кожної з них (наскільки це 

можна зробити на матеріалі цієї обмеженої вибірки текстів). 

Паралельно вирішувалося питання встановлення спільного і відмінного 

у комунікативній поведінці бізнесменів-представників різних 

етнолінгвокультур. У цій роботі ми послуговувалися порівняльно-зіставним 
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методом. Нарешті, для отримання абсолютних та відносних кількісних 

даних щодо частотності використання тактик і стратегій у залежності від 

етнолінгвокультурної приналежності бізнесменів ми зверталися до 

квантитативних методик. Наведемо загальноматематичні формули і 

пропорції: 

(1) формула для розрахунку загальної кількості вжитих комунікативних 

тактик, де tn – одна з 35-ти комунікатинвих тактик, T – число, що відповідає 

сумі всіх ужитих комунікативних тактик : 

T = t1 + t2 + t3 + … t35; 

(2) формула для обчислення відсотків частоти вживання кожної з 

комунікативної тактики у будь-якій категорії, де х% – відсоток вживання 

будь-якої комунікативної тактики у межах клмунікативної 

стратегії/етнолінгвокультури/етнолінгвокультурної групи: 

T = 100% 

tn = x% 

x% =  tn x 100% 

        T. 

На усіх етапах виконання дослідження здійснювалася інтерпретація 

даних, що передбачала їхній розгляд у ширшому лінгвістичному та 

соціальному та культурно-історичному контекстах. 

Залучення загальнонаукових методів систематизації, індукції, 

дедукції, аналізу та синтезу дало змогу сформулювати висновки дослідження 

на завершальному етапі роботи над дисертацією. 

Таким чином, застосована в дисертаційній роботі методика має 

комплексний характер, оскільки поєднує загальнонаукові та лінгвістичні 

методи дослідження. Залучення перерахованих вище методів обумовлене 

потребою ґрунтовного вивчення явища комунікативної поведінки 

бізнесменів-представників різних етнолінгвокультур, що розкривається у 

використанні ними комунікативних стратегій і тактик під час англомовних 

інтервʼю. 
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Висновки до першого розділу 

У першому розділі охарактеризовано історію вивчення комунікативної 

поведінки, окреслено поняття «комунікативна поведінка», впроваджено 

поняття «комунікативна риса» та доповнено визначення інших ключових 

понять роботи (етнолінгвокультура, англомовне бізнес-інтерв‟ю, медійний 

бізнес-дискурс), розкрито жанрову приналежність англомовного бізнес-

інтерв‟ю та його структуру, окреслено методики дослідження джерел роботи. 

Комунікативну поведінку (КП) визначено як прояв зумовлених 

етнолінгвокультурою вербальних, невербальних і паравербальних засобів 

спілкування у межах комунікативної взаємодії з метою реалізації 

комунікативної мети та прагматичної настанови. Вона виражається через 

сукупність специфічних респонсивних комунікативних стратегій і тактик, 

вибір яких визначається насамперед інтенціями респондентів, їхнім етнічним 

походження, рівнем володіння англійською мовою. Етнолінгвокультура – 

це соціально-етнічна група респондентів бізнес-інтерв‟ю, яка 

характеризується взаємозвʼязком мови і національної культури і лінгвістично 

виявляється у наборі комунікативних рис, через які виражають себе 

колективна свідомість, менталітет та культура народу. 

Запропоноване поняття «комунікативна риса» визначено як 

комунікативну властивість мовця/групи мовців, що проявляється у 

повторювальних комунікативних, переважно вербальних (лексичних, 

синтаксичних і стилістичних) засобах вираження і визначає специфіку КП 

представника етнолінгвокультури у бізнес-інтерв‟ю. 

Англомовне бізнес-інтерв’ю – це зафіксований письмово завершений 

комунікативний акт між журналістом та респондентом у ситуації 

послідовного чергування запитань і відповідей, що складають сукупність 

діалогічних єдностей, поєднаних спільною темою та комунікативною метою 

задля отримання інформації, думок і суджень, що представляють суспільно-

економічний інтерес. Бізнес-інтерв‟ю є особливим жанром медійного бізнес-
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дискурсу, що є сукупністю текстів у засобах масової інформації, об‟єднаних 

загальною бізнес-тематикою у поєднанні з публічним обговоренням 

економічних, соціальних та особистих питань. При цьому інтенція 

комунікантів реалізується завдяки найбільш вдалому, сильному і точному 

доборі засобів комунікації (комунікативних стратегій і тактик). 

Специфіка побудови бізнес-інтерв’ю зумовлена наявністю 

гіпертексту та коментарів журналіста і факультативністю певних 

комунікативних блоків (КБ): вступ або анонс, коментарі, засоби іконічної 

мови. Обов‟язковими КБ є комплекс заголовку, основний виклад розмови та 

блок журналіста. Маргінальні КБ допомагають компенсувати відсутність 

живої комунікації. Внутрішня динаміка передбачає реалізацію тактико-

стратегічного потенціалу переважно лінгвістичними засобами. 

Англомовні бізнес-інтерв‟ю можна класифікувати за: тематикою; 

джерелом інформації; різновидом або жанром видання; періодичністю 

випуску видання; першоджерелом інтерв‟ю; територією розповсюдження та 

впливом; ґендерним розподілом цільової аудиторії; сферою бізнес-

діяльності; критерієм (не)формальності комунікативного стилю; наявністю 

невербальних компонентів; розгорнутістю/стислістю інформування; 

регіональною приналежністю респондентів; статусом англійської мови як 

рідної / нерідної. 

Більшість бізнес-інтерв‟ю передають неформальний стиль спілкування, 

що виражено вербальними мовними засобами. Найпоширенішими 

невербальними маркерами є: коментар журналіста; іконічні засоби 

акцентуйовані розділові знаків типу «!», «(?)», «??», «?!», «…»; варіювання 

типів шрифту та кольорів. 

Методика дослідження комунікативної поведінки бізнесменів-

представників різних етнолінгвокультур на матеріалі англомовних бізнес-

інтервʼю поєднує загальнонаукові та лінгвістичні методи, серед яких: 

дискурс-аналіз, контент-аналіз, лексико-семантичний, семантико-

функціональний та синтактичний аналіз, квантитативні методики. 
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РОЗДІЛ ІІ. ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ 

КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ БІЗНЕСМЕНІВ 

В АНГЛОМОВНОМУ МЕДІЙНОМУ ІНТЕРВʼЮ 

2.1. Комунікативні стратегії і тактики бізнесменів 

в англомовних інтерв’ю  

Здатність бізнесменів спрямовувати комунікативну поведінку у 

потрібному для досягнення прагматичних завдань напрямку визначає перебіг 

медійного бізнес-дискурсу [355]. Ефективність, оптимальність і доцільність 

використання комунікативних дій, що формують комунікативний досвід і 

стиль комунікантів, є основними критеріями успішної комунікативної 

взаємодії [346]. У разі неузгодження комунікативних стратегій і тактик 

інтерактантів або недотримання кооперативних принципів і максим 

спілкування мовленнєва взаємодії учасників комунікації може мати 

деструктивний характер. Проте, більшість бізнесменів дотримуються 

конструктивного стилю комунікації із журналістами. Відповідаючи на 

запитання, вони прагнуть реалізувати максими принципів кооперації та 

ввічливості [327; 332; 360].   

Враховуючи мету проведення інтерв‟ю з бізнесменами, можна 

виокремити дві загальні стратегії: інформування та ненадання інформації [3, 

с. 47–49; 204; 200, с. 170–177]. Проте, прагнення бізнесменів вплинути на 

широке коло потенційних слухачів з метою досягнення бажаного 

комерційного або статусного результату зумовлює потребу виділити інші 

комунікативні стратегії. Спираючись на дослідження з лінгвістики, теорії 

комунікації, бізнес-дискурсу та журналістики й беручи до уваги домінантні 

тематичні блоки в інтерв‟ю, виокремлюємо 6 найчастотніших 

комунікативних стратегій і арсенал комунікативних тактик, що 

використовують бізнесмени для реалізації комунікативно-прагматичних 

завдань: PR-стратегію, стратегію витіснення конкуренції, стратегію надання 

інформації, стратегію ненадання інформації, корпоративну стратегію та 
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національну стратегію [43]. Нижче пропонуємо авторську класифікацію (у 

перспективі вона може бути доповнена і вдосконалена). 

I. PR-СТРАТЕГІЯ: 

1. Тактика позиціонування полягає у наданні адресату інформації про 

власну бізнес-діяльність, виокремленні її з-поміж інших подібних об‟єктів 

шляхом надання статистичних даних про здобутки на світовому ринку. 

2. Тактика диференціації акцентує увагу на характерних рисах, 

різноплановості та варіативності товарів та послуг компанії або бренду. 

3. Тактика гіперболізації експлікує захват респондента результатами 

власної бізнес-діяльності і спрямована на надання «суперпозитивних» 

якостей компанії та/або окремому продукту чи послугам з метою справити 

позитивне враження на слухача або клієнта. 

4. Тактика зменшення вживається для визнання бізнес-невдач, 

наголошення на подоланні негативних наслідків підприємницької діяльності 

з метою неповторення їх у майбутньому і демонстрації відкритості 

представника або структури. 

5. Тактика досвіду засвідчує набуті уміння та навички роботи у галузі 

шляхом нелегкої праці, що забезпечило якісний та перевірений продукт 

діяльності та успіх на ринку. 

6. Тактика зворотного зв‘язку наголошує на важливості думки 

споживача, від якої залежить характер роботи і напрям розвитку компанії. 

7. Тактика перспективи передає мету компанії або прагнення 

бізнесмена удосконалити товари та послуги з метою залучення більшої 

кількості споживачів. 

8. Тактика ноу-хау розкриває оригінальну ідею досягнення бізнес-

успіху або відсилає до позитивного досвіду інших відомих підприємців або 

компаній у реалізації планів. 

9. Агітаційна тактика полягає у цитуванні публічної реклами, 

вилученої з медіа, з метою привернення уваги адресата до товару і послуг. 

II. СТРАТЕГІЯ ВИТІСНЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ: 



64 

 

Тактики прихованої конкуренції – група комунікативних тактик, що 

непрямо виражають прагнення бізнесмена витіснити конкурентів. До них 

відносимо такі тактики:  

1. Тактика відсторонення відображає прагнення компанії 

дистанціюватися від відкритої конкуренції або незацікавленість бізнесмена у 

публічній конфронтації з конкуруючою компанією або надавачем товарів і 

послуг через ряд суб‟єктивних причин.  

2. Тактика елітарності наголошує на інакшості, підкреслює статус 

LUX відносно малої ділянки бізнесу поза межами мейнстріму, чиї продукція 

та послуги розраховані на витончених споживачів, представників 

інтелектуальної еліти. 

3. Тактика наставника має на меті розкрити неспроможність 

успішного ведення бізнесу конкурентами і висловлює готовність 

респондента надати допомогу іншим суб‟єктам підприємницької діяльності у 

вигляді поради або власним прикладом. 

Тактики відкритої конкуренції – група комунікативних тактик, що 

виражають висловлене представником компанії прагнення витіснити 

конкурентів з ринку. До них відносимо такі тактики:  

4. Тактика нівелювання ролі «великої» компанії акцентує увагу на 

відсутності зв‟язку провідного конкурента зі споживачем, а отже на 

невідповідності такого бізнесу попиту та сучасним вимогам на ринку. 

5. Тактика критики зосереджується на недоліках конкурентів на 

ринку (answering single needs). 

6. Тактика образи застосовується для висловлення негативної оцінки 

та суджень стосовно бізнес-суперника, часто образливої, з метою 

знівелювати його роль на галузевому ринку. 

7. Тактика попередження допомагає респондентові окреслити 

територію власного бізнес-впливу і наголошує на готовності бізнес-спільноти 

до жорсткої конкуренції у найближчому майбутньому, із бізнес-прогнозом 

поразки конкурента. 
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8. Тактика конфронтації відображає заключну стадію стратегії 

витіснення конкуренції, що полягає у «оголошенні війни» або констатуванні 

поразки іншої сторони з метою запропонувати свою альтернативу-заміщення 

товарів чи послуг у галузі. 

III. СТРАТЕГІЯ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ: 

1. Тактика підтвердження є прямою відповіддю на запитання 

журналіста або виражає згоду з висловленою реплікою співрозмовника. 

2. Тактика рефлексії є повною розгорнутою відповіддю на поставлене 

запитання, що містить погляд на минуле, аналіз подій, вражень. 

3. Тактика аргументації наводить докази, роз‟яснення, коригування 

інформації або наголошує на позиції респондента. 

4. Тактика прикладу має на меті проілюструвати думку та / або 

механізми реалізації задумів бізнесмена у дії. 

5. Тактика спростування містить заперечення інформації 

респондентом і виражає несходження позицій бізнесмена і журналіста. 

6. Тактика цитування має на меті передати думку бізнесмена за 

допомогою слів іншої публічної особи або власних, раніше висловлених. 

7. Тактика самозвертання – риторичний прийом, коли бізнесмен сам 

собі задає запитання і на нього відповідає для розкриття додаткової 

інформації, про яку не йшлося у репліках-стимулах журналіста. 

8. Тактика персоналізації виражає власну думку респондента та надає 

непублічну інформацію з питань, не пов‟язаних із бізнес-діяльністю.  

9. Тактика вдячності виражає вдячність бізнесмена або компанії 

конкретній особі або сприятливій ситуації, що склалася.  

10. Тактика підсумків має на меті оцінити результати висловленого. 

IV. СТРАТЕГІЯ НЕНАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ: 

1. Тактика відмови передбачає пряму або приховану відмову надати 

інформацію або відповідь на поставлене запитання через небажання 

спілкуватися на задану тему або ряд об‟єктивних причин. 
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2. Тактика зустрічного запитання містить запитання респондента у 

відповідь з метою провокування журналіста висловити власну позицію 

першим або через небажання надати інформацію на задану тему.  

3. Тактика заплутування має на меті зробити репліку-відповідь 

бізнесмена складною, важкою для сприйняття, шляхом порушення максим 

якості та кількості. 

4. Тактика непрямої відповіді містить імпліцитну (приховану) згоду 

або заперечення інформації, наданої журналістом. 

5. Тактика непевності виражає несформованість судження 

респондента щодо питання журналіста або наданої інформації. 

V. КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГІЯ: 

1. Тактика збірного «ми» вживається для вираженням думки чи позиції 

компанії або усіх її членів як єдиного цілого щодо висловленої інформації чи 

питання. 

2. Тактика егоцентризму заміщує загальну бізнес-стратегію компанії 

персональною позицією бізнесмена-респондента інтерв‟ю. 

VI. НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ: 

1. Тактика патріотизму спрямована на вираження національної 

гордості бізнесмена за власну країну-виробника товарів і послуг, його 

переконання у їхній високій якості та перевагах. 

У підрозділах 2.1.1. – 2.1.6. наведено приклади та аналіз використання 

тактик зі стратегічного арсеналу бізнесменів, за допомогою яких вони 

реалізують власні комунікативно-прагматичні настанови. Кожна з наведених 

комунікативних тактик і стратегій рівною мірою знаходить своє мовне 

відображення у представників бізнесу. Також характерно, що комунікативна 

поведінка респондентів є гетерогенною, тобто такою, де в одному 

висловлюванні можуть поєднуватися комунікативні тактики з різних 

стратегічних груп. 
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2.1.1. Реалізація PR-стратегії  

Глобальне поширення підприємницької діяльності призвело до потреби 

вдосконалити зв‟язки із громадськістю та вивести їх на новий 

інформатизований рівень роботи з клієнтами, що реалізується через низку 

традиційних та новітніх медіа [319; 359; 331]. З розвитком нових каналів 

впливу на споживача бізнесмени почали активно використовувати усі 

можливі методи, що сприяють популяризації товарів та послуг серед 

ширшого загалу споживачів та зацікавленню потенційних клієнтів у обранні 

тієї чи іншої продукції на світовому ринку [47]. 

Будь-який вид бізнес-діяльності виокремлюється на основі інтеграції 

різних галузей ведення підприємницької діяльності за спільними ознаками та 

способами їх реалізації [148]. З розвитком теорії аргументації, іміджеології, 

PR-технологій, маркетингу, сучасної комунікативної лінгвістики набуло 

актуальності питання мовленнєвого впливу на комуніканта, спрямованого на 

зміну поведінки, психологічних станів, мислення адресата, його оцінки 

певного явища тощо [215; 158, с. 282]. З цією метою у бізнес-інтерв‟ю 

учасник комунікації використовує такі мовленнєві ходи, які допомагають 

вирішити комунікативні завдання. Сукупність таких послідовних 

комунікативних дій складають PR-стратегію. 

Дослідженню PR-стратегії приділяють значну увагу в політичних 

науках, журналістиці та лінгвістиці [238; 264; 358; 103; 252]. Ми розуміємо 

PR-стратегію (PR) як сукупність послідовних дій (тактик), спрямованих на 

інформативне переконання та побудову результативних зв‟язків між 

організацією та її цільовою аудиторією [358; 343]. PR-стратегія реалізується 

через тактики (з процентним співвідношенням у межах стратегії): 

позиціонування (21%), гіперболізації (19%), диференціації (11%), досвіду 

(11%), перспективи (10%), ноу-хау (9%), зменшення (8%), зворотного зв‟язку 

(8%), агітаційна тактика (3%) (див. Додаток В). 
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1. Тактика позиціонування актуалізується лінгвістичними маркерами 

різного типу (відносно якісними прикметниками global, international, 

intercontinental; іменниками: statistics, data, corporation; кількісними і 

порядковими числівниками та вищим ступенем порівняння прикметників: 

between 5 and 11 times higher than; словосполученнями going global/ 

international, expand services beyond content delivery тощо). Ця тактика 

вживається респондентом для окреслення успіху власної організації (приклад 

(1)) з метою її популяризації та / або окреслення бізнес-ієрархії: 

(1) “PEC: If I‘m a merchant, I want customers to come back and buy from 

me again. Thoughts on that?” 

“Eberstadt: Let me share some general statistics […] What we see is that 

people who ask questions while shopping typically convert at a rate between 5 and 

11 times higher than the baseline for the store. […].” (Practical eCommerce 

26.09.2012). 

(2) “[…] Why do you think investors have been so enthusiastic about the 

company?” 

“[…] If a company‘s Web server is in New York and its customer is in Los 

Angeles – or Perth, Australia, for that matter – getting content to that customer in 

a fast and dependable manner can be quite a challenge, particularly during times 

of intense demand. That‘s where Akamai comes in […].” (Harvard Business 

Review. May–June 2015 Issue). 

У прикладі (2) використання топонімів вказує на прагнення компанії 

об‟єднати у єдину мережу місця попиту продукції та послуг (intense demand) 

та кидає собі виклик (challenge) у задоволенні потреб споживачів. Разом з 

тактикою глобального поширення використана агітаційна тактика (That‘s 

where Akamai comes in). Це дозволяє підсилити ефект PR-стратегії. 

Особливістю цієї мовленнєвої інтеракції є лексико-семантичний акцент на 

охопленні компанією ряду світових ринків та найчастіше актуалізується за 

допомогою простих поширених і непоширених складнопідрядних речень з 



69 

 

підрядним на позначення «виклику», а також назв міст, частин світу та 

континентів. Нерідко із семами типу «вступати», «займати місце», як-от: 

(3) Here‘s a quick snapshot: Over 100 users in 2 locations: Their head 

office in Mississauga and their manufacturing facility in Grandby, Quebec. They 

also have over 40 mobile sales folks who are active across Canada. 27 servers 

moved off their aging, unstable On-Prem equipment into the IT Weapons Cloud 

(data, applications, Citrix hosts, Microsoft Great Plains, Exchange etc…) They 

purchased a few new servers to run On-Prem that act as their DR failover site in 

case there is ever any issue at the IT Weapons Data Centres. Hundreds of end 

point devices (laptops, tablets, routers, switches) monitored and managed by our 

NOC. We provide managed print services to both their locations (using Smart 

Print) […].” (www.itbusiness.ca. January 12
th
, 2013). 

У репліці-відповіді (3) вжито констативи як МА з номінативами-

професіоналізмами (On-Prem equipment, IT Weapons Cloud, data, applications, 

Citrix hosts, Microsoft Great Plains, Exchange тощо) та кількісними 

числівниками для демонстації успіху і масштабів розвитку (2, 27, both). 

Вживання минулого часу доконаного виду вказує на завршений етап роботи, 

теперішнього – для передачі статусу і стабільності. 

2. Тактика диференціації актуалізується однорідними членами 

речення типу can build, add, serve up, deliver з метою наголошення 

можливостей компанії. Лінгвістичними маркерами також виступають 

словосполучення із семами «адаптації», «розширення функцій», 

«готовності»: 

(1) “ […] The provision of functions and applications is an important part 

of our business.” (Harvard Business Review. May–June 2015 Issue).  

(2) “Describe the solution, service or initiative.” 

 “We revolutionized the IT operations for a very popular candy 

company; in 2012 IT Weapons migrated them away from legacy systems running 

on aging equipment ―on-prem‖ with no DR capabilities to a cutting edge 100% 

Private Cloud-based infrastructure – with true High Availability and DR readiness 
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– for VDI, networking, security, extended end-user support and more. […].” 

(www.itbusiness.ca. January 12th, 2013). 

Наведені ДЄ містять констативи як МА, у прикладі (1) із 

перформативним значенням, оскільки «набір функцій», що пропонує 

компанія, експлікує можливість реалізувати весь спектр при роботі з 

клієнтом. У прикладі (2) використовуються однорідні предикати, що 

представлені дієсловами доконаного виду на позначення «виконаного», 

«змістовного» та «дієвого». Тактика диференціації гармонійно поєднується з 

декількома іншими тактиками – тактикою прикладу і тактикою зворотного 

зв‟язку (They purchased, We provide managed print services to both their 

locations) для акценту обраності споживачами, також словами-

професіоналізмами на позначення якісних і точних характеристик роботи.  

У ході реалізації даної тактики зустрічається використання бінарної 

опозиції «ми][інші» (And then we can add […], At the opposite end they […]). 

Також, під час порівняння компаній використовуються ступені порівняння 

прикметників, як-то: in the more interactive way rather than тощо.” (Practical 

eCommerce. 26.09.2012).  

(3)  “BusinessInterviews.com: What sets Forte Strong apart from similar 

transitional programs and companies?” 

“Matthew: Great question! First, we have a pretty specific selection process 

to ensure that […]. Our program also mimics the real world as closely as possible. 

[…]. Our students live independently in townhouses with roommates and learn 

how to manage their finances and bills to achieve independence. […]. We also 

don‘t take away anything that these young men would have access to in the real 

world (cell phones, tablets, laptops, etc.). Instead, we teach them how to use […]. 

Additionally, our students live in a city that is just the right size. […]. Our students 

are in an environment where they can apply and put into practice the skills they 

are learning. Students get jobs they are interested in and that they have worked to 

secure. They are able to make their own adult choices and learn from mistakes 

while being given a sufficient amount of structure to support their progress and 
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fall back on if they need to ―reset‖ themselves.” (BusinessInterviews.com. 

September 30, 2014). 

У прикладі (3) тактика диференціації поєднується із тактикою 

гіперболізації. Стилістично це реалізується за допомогою анафори (We … 

We…, Our students… Our students, They … They …). Лінгвістичним маркерами 

також є частотні, сполучні прислівники, як-то always, also, що допомагають 

підкреслити спроможність бізнес-ніші відповідати різним вимогам на ринку. 

Використання однорідних речень на позначення набутих навичок, вмінь та 

знань клієнтами свідчить про реалізацію поставлених завдань компанією та 

про її здатність постійно вдосконалюватися. 

Нерідко комунікативним наміром респондентів є передача інакшості та 

індивідуальності компанії або окремих її послуг з-поміж існуючих на ринку. 

У такому випадку татика диференціації актуалізується означеннями із 

семами «інакший», «відмінний», «неповторний»; квеситивами як МА з 

використанням риторичного запитання (For us to succeed, is it necessary for 

some other company to fail?); поєднується із тактикою спростування: 

(4) “Wired: One area where people say that Google is indeed motivated by 

competition is the social realm, where in the past two years you have been working 

hard in a field dominated by a single rival, Facebook. That‘s not the case?‖ 

“Page: It‘s not the way I think about it. We had real issues with how our 

users shared information, how they expressed their identity, and so on. […] For us 

to succeed, is it necessary for some other company to fail? No. We‘re actually 

doing something different. […].” (WIRED Magazine. Issue 21.01.13). 

У прикладі (4) речення зі значенням «ми несхожі, бо ми істотно 

відмінні» відносяться до класу заперечних констативів, ілокутивна мета яких 

полягає в запереченні подібності з конкурентами (It‘s not the way I think about 

it) та наголошенні на істотних відмінностях, що не просто вирізняють 

компанію з-поміж інших (identity, We‘re actually doing something different), а 

також надають їй позиційну перевагу. 
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3. Тактика гіперболізації у англомовних бізнес-інтерв‟ю вживається 

для передачі низки комунікативних значень від хизування, епатажу до 

нарцисизму. Вона реалізується градуйованими за інтенсивністю якісними 

прикметниками: very good, fascinating, amazing, enormous та іменниковими 

словосполученнями: the time of my life, a company like this: 

(1)  “What‘s it like to move so fast?” 

“For me, the pace of Akamai – and of the Internet business in general—is 

exhilarating with enormous energy. […] It‘s extremely intense. […].” (Harvard 

Business Review. May–June 2015 Issue). 

У наведеному прикладі іменник-суб‟єкт pace означає рух або поступ, а 

означення exhilarating, enormous, extremely вживаються для підсилення 

ефекту і вказують на напрямок руху в сторону прискорення та підсилення. 

Використання тактики гіперболізації є однією з найчастотніших тактик PR-

стратегії. 

Тактика гіперболізації широко представлена в галузях дизайну та моди, 

видавничої справи, діяльність котрих розгортається навколо пошуку 

креативних та творчих підходів до справи. Для передачі неповторності та 

непересічності витвореної продукції, її елітарності найпоширенішими 

лінгвістичними маркерами є предикати на позначення «цінування», 

«захоплення» та дієслівні словосполучення: to print out and put it on my wall: 

(2) “Because Ken Loach's Sweet Sixteen got an 18 certificate just for one 

usage right?” 

“EW: I cherish this and I'm going to have to print out and put it on my wall. 

[…].” (GQ Magazine 11.09.2013). 

У наведеному прикладі представник бізнесу за допомогою повного 

поширеного речення виражає захват досягненнями власної компанії, що 

призводить до «самозамилування» (to print out and put it on my wall). 

(3) “Many people call you the ―king of printing‖ and some artists will trust 

no one else with their books. In what way are Steidl‘s books different than other 

books?” 



73 

 

 “Most of the publishing houses in the world are owned by shareholder 

companies and their interest is to make profit. My publishing house is a private 

business. I founded it in 1968 and it is still owned by me. It is a family business. It 

is a Manufaktur and we don‘t set any limits on cost. A Steidl book is always made 

in Germany, in Göttingen, in Düstere Straße 4 and there is a guy, Gerhard Steidl, 

who is hands on. So, believe it or not, I oversee every sheet that tumbles out of our 

press. This craftsmanship and this know-how we bring to every one of our babies, 

our books, makes a huge difference compared to the production processes of other 

companies.” (The Talks. May 7, 2014). 

Репліка-відповідь (3) містить МА, що спрямовані на протиставленні 

виробника решті світу кваліфікованого бізнесу, отже передають значення 

«елітарності» та «нарцисизму». Бізнесмен, що є спадкоємцем відомого 

видавничого будинку з більш ніж півстолітньою традицією, акцентує увагу 

на обраності власної ніші виробництва. Вживання речень на кшталт we don‘t 

set any limits on cost, A Steidl book is always made in Germany, in Göttingen, in 

Düstere Straße 4 використовується з метою передачі всієї відповідальності 

бренду (a huge difference compared to), трепетно ставлячись до найменших 

деталей (ловосполучення на зразок every sheet, метафори every one of our 

babies на позначення «книжка» і ін.). 

4. Тактика зменшення експлікується низкою МА від констативів до 

промісивів, і найчастіше реалізується за допомогою вживання загальних 

іменників зі значенням «шкодування», «розчарування», нерідко поєднується 

з тактикою ноу-хау і досвіду. Наприклад: 

(1)  “Forbes magazine listed you as one of the ―nine most unusual Russian 

businessmen". Is that a fair assessment?” 

 “My only grievance is that I only came in sixth place! Even German Gref, 

the head of Savings Bank (the largest bank in Russia) was ahead of me. He's very 

proper and not unusual at all. I'm very disappointed with that ranking.” 

У даній ДЄ представник компанії, що спеціалізується на продажі 

нерухомості, використовує такі вербальні маркери для реалізації тактики 
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зменшення, як: просте поширене речення I'm very disappointed with that 

ranking; використання екстралінгвального маркера «знак оклику» в поєднанні 

зі складнопідрядним причини (My only grievance is that I only came in sixth 

place!) на позначення незадоволення представленою статистикою кращих 

представників у групі (Forbes magazine listed you as one of the ―nine most 

unusual Russian businessmen”). Респондент відкрито визнає свій статус, що на 

момент розмови не є найвищим на ринку, проте, висловлює сумнів у 

компетентності даного видання, аргументуючи свою думку за допомогою 

порівнянь та верифікації. Така ілокутивна мета досягається використанням 

підсилюваної частки у поєднанні із власним іменником Even German Gref та 

прислівникового словосполучення not unusual at all.  

Ілокутивна мета «передача прагнення до вдосконалення», також 

нерідко експлікується квеситивами-перепитуваннями; запитальними 

реченнями із семою «помилки» та використанням категорій минулого часу ‘d 

have had, 14 years ago, і невербальних маркерів екскламації (!). У прикладі (2) 

респондент наголошує на досвіді поразок (was over 14 years ago), 

наполягаючи на тому, що помилки виправлено і тепер компанія може 

рухатися в правильному напрямку: 

(2) “Wired: Why didn‘t you do it?‖ 

“Page: Why didn‘t we do it then? We‘d have had a lot more time to get it 

done! It‘s like autonomous cars. I wanted to do them when I was at Stanford. That 

was over 14 years ago. The only thing that changed was we got the guts to actually 

do it. That was our fault.” (WIRED Magazine. Issue 21.01.13). 

Випадки використання тактики зменшення, коли під час інтерв‟ю 

респондент скаржиться на «несправедливі рейтинги», можуть свідчити про 

те, що бізнесмен є представником країни, що розвивається, де валовий 

внутрішній прибуток є низьким. 

5. Тактика досвіду реалізується через використання констативів як 

МА, непрямих мовленнєвих актів із риторичним запитанням, також різних 
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предикатів із семою «досягнення», суб‟єктивів на позначення «свій» 

(наприклад, our system) та «вузька спеціалізація»: 

(1) “Wired: Why don‘t we see more people with that kind of ambition?” 

“Page: It‘s not easy coming up with moon shots. And we‘re not teaching 

people how to identify those difficult projects. Where would I go to school to learn 

what kind of technological programs I should work on? […] There‘s no degree for 

that. Our system trains people in specialized ways, but not to pick the right 

projects to make a broad technological impact.” (WIRED Magazine. Issue 

21.01.13). 

У прикладі (1) тактика реалізується за допомогою ідіом та метафор 

(moon shots, go to school to learn) у контексті того, що бізнес-ідея не 

втілюється  швидко, потрібен час і досвід. Використання ряду риторичних 

запитань допомагає пояснити, що поняття «досвід» є суб‟єктивним, 

індивідуальним у межах власної системи, без допомоги ззовні. 

(2) “[…] At a personal level, did this experience cause you to reconsider 

your stance on this issue?” 

“No, we are very sure of what we do. One of the most impressive things for 

me about TPB when looking back is our consistency towards our goals and ideals. 

We‘ve always been true to them, even when the winds have been blowing against 

us rather than with us […] And we‘re working around the clock to sign up more.” 

(IT Business. 16.10.2008). 

У прикладі (2) бізнесмен починає репліку-відповідь із тактики 

спростування, чим досягає ефекту підсилення здобутків компанії через 

вираження суперпозитивних ділових якостей за допомогою речень на 

позначення: «працьовитості» (And we‘re working around the clock to sign up 

more), «цілеспрямованості» (our consistency towards our goals and ideals), 

«долання перешкод» (even when the winds have been blowing against us rather 

than with us). 

(3) “How is that for a shift? You‘ve been using that film for so many years, 

it‘s your signature thing. What are you planning on transitioning to?” 
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“(Exhales. Laughs.) I‘m not planning. I‘m still working. Sometimes I work 

with digital, but I don‘t like to much. It‘s difficult for me to work with digital. I‘ve 

always tried working with very different cameras and I was never attached to one. 

Of course, 8×10 Polaroid was a camera I‘ve used more and I like it very much, but 

I can survive.” (The Talks. February 18, 2013). 

У дискурсивному фрагменті (3) використані такі екстралінгвістичні 

маркери у межах комунікативного блоку журналіста (коментаря) як Exhales і 

Laughs. Така «додаткова інформація» у бізнес-інтерв‟ю слугує для 

максимально точної передачі живої мови на письмі. Цей комунікативний хід 

також доповнює тактику досвіду додатковим прагматичним значенням – 

ставленням респондента до репліки-стимула і до ситуації загалом. 

Лінгвістично тактика реалізується предикатами на позначення «виживання», 

«зусилля»: survive, tried, іншими лексемами на зразок difficult, always на 

позначення «важкості здобуття заданої мети чи поставленої задачі». 

Протиставні прості речення I‘m not planning. I‘m still working наголошують на 

тому, що компанія загалом і бізнесмен зокрема не гають часу, постійно 

вдосконалюються, шукають нові рішення. 

Таким чином, тактика досвіду відображає великий обсяг виконаних 

робіт, результатом яких є якісний та «перевірений» продукт. Реалізація 

тактики досягається повними та еліптичними розповідними реченнями, 

мовленнєвими актами заперечення із семами «не так легко, як іншим», 

синтаксемами на позначення «працьовитості», «наполегливості», 

«цілеспрямованості», «долання перешкод». 

6. Тактика зворотного зв’язку найчастіше реалізується 

розповідними реченнями, до складу яких входять модуси-предикати, що 

виражають «оцінку», «визнання». Використання суб‟єктивів із семою «сила-

силенна»: a billion people, the majority вказує на всеохопний успіх компанії: 

(1) “Wired: As Google now grapples with its image as a powerful, maybe 

scary company, does it get harder to implement big changes?” 
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“Page: […] A billion people use our products and praise us.” (WIRED 

Magazine. Issue 21.01.13). 

У прикладі (1) вживання іменникового словосполучення billion people 

та однорідних предикатів use … and praise допомагають бізнесмену зробити 

висновок, що кількість споживачів послуг і продукції компанії = успіх.  

У прикладі (2) разом із тактикою зворотного зв‟язку респондент вживає 

тактику гіперболізації: 

(2) “How do you keep your head in a situation like that?” 

“For me personally, I had to replay the hundreds and hundreds of people 

that have come through our gallery from 1999. And believe that without Patina, 

they would be missing something in their lives. As I would think about that, it 

would give me that ability to say, ―Yes this is worth doing.‖ Whether you have 200 

employees or 200k employees, my job is to keep reminding people why we are here 

and why it matters.” (https://hbr.org/2013/01/running-a-gallery-an-hbr-small/). 

Вживання констативів з промісивами передають комунікативну 

інтенцію підкреслити чисельність задоволених відвідувачів, які, на думку 

бізнесмена, не уявлятимуть власного життя без заходів, що пропонує галерея, 

власником якої він є. Речення на кшталт my job is to keep reminding people why 

we are here and why it matters експлікує прагнення респондента нерозривно 

підтримувати такий зв'язок у майбутньому, що, таким чином, є також 

використанням промісиву як МА. 

7. Тактика перспективи реалізується використанням предикатів 

«руху», «розвитку», «оптимізації», «переконання» та лінгвістичних модусів 

на позначення «збільшення» «вдосконалення» та «розширення меж». Також 

у арсеналі тактики зустрічаються поширені та непоширені прості речення з 

предикативами «реалізації», «руху» та еліптичних речень, як-то goals, 

regardless of fears тощо. Основними МА виступають промісиви і 

перформативи:  

(1) “BusinessInterviews.com: What makes MartMobi unique?” 

https://hbr.org/2013/01/running-a-gallery-an-hbr-small/
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“Satya: […] Everything we do at MartMobi is to improve mobile 

conversions for our customers. We optimize every step of the consumer journey to 

ensure that their mobile store is highly engaging and minimizes dropouts. 

Merchants usually see an uplift in conversions from day 2 of their mobile site or 

app going live and soon after many have reported a 50-100% increase in 

conversions. We are only at the forefront of what is possible” (Business 

INTERVIEWS. 15.08.2014). 

У прикладі (1) пердставник компанії за допомогою різних 

підсилюючих лексем: increase, only, every, everything, ensure, highly, usually, 

minimizes, many у комбінації з перформативами наголошує на постійному 

відстеженні відгуків споживачів щодо продукції. Речення We optimize, We are 

only at the forefront of what is possible та Merchants usually see an uplift in 

conversions from day 2 є вдалим поєднанням тактики зворотного зв‟язку із 

тактикою гіперболізації для досягнення враження контролю ситуації, 

поліпшенням якості продукту, що постійно вдосконалюється і має позитивні 

відгуки серед клієнтів. 

У ДЄ (2) у репліці-відповіді бізнесмен наголошує на таких позитивних 

якостях компанії як: швидке реагування в напрямку змін (Our long term is 90 

days. That‘s it), цілеспрямованості (to accomplish goals, move forward), 

відсутності відчуття невпевненості у власних діях (regardless of all fears and 

insecurities we won‘t even share). Тактика експлікується лексемами і 

дієслівними словосполученнями на позначення «встановленого дедлайну», 

«часового відрізку», за який має бути втілений бізнес-план; вживанням 

промісивів представлених дієслівними словосполученнями accomplish their 

goals, move forward і т.п., модальним дієсловом have to і т.п. на позначення 

«морального обовʼязку»: 

(2) “The high degree of uncertainty must make it hard to plan for the long 

term.” 

“Our long term is 90 days. That‘s it. […] It requires from other units within 

the organization to accomplish their goals. […] Without that kind of concrete, 
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communal, frank assessment, we couldn‘t move forward as fast as we have to 

regardless of all fears and insecurities we won‘t even share.” (Harvard Business 

Review. May–June 2015 issue). 

Тактика перспективи вживається для передачі безстрашності перед 

майбутнім, відображає прагнення бізнесмена до вдосконалення у найближчі 

терміни, нерідко виправдовуючи всі засоби для реалізації поставленої мети. 

8. Тактика ноу-хау актуалізується поширеними та непоширеними, 

ускладненими та неускладненими, простими та складними розповідними і 

спонукальними реченнями із семами «причини», «наслідку»: 

(1) “[...] Can you explain a little more what you mean by it?” 

“[…] Because in the Internet world, if you don‘t take action, somebody else 

will. […] By taking on the risk, I free the organization to act.” (Harvard Business 

Review. May–June 2015 Issue). 

У прикладі (1) керівник наголошує на готовності компанії до 

конкретних активних дій, що призведе до успіху в цілому. Для цього він 

використовує відокремлені звороти причини: Because in the Internet world, By 

taking on the risk і головне речення, що і представляє тактику. Через 

експліцитно виражену тактику PR-стратегії відбувається процес 

імпліцитного надання поради іншим компаніям або окремим бізнесменам. 

Тактика ноу-хау може вживатися з метою встановлення стандартів 

якості шляхом висловлення захоплення результатами успішної публічної 

особи або компанії у галузі: 

(2) “Scorsese is another person that you have access to like nobody else.” 

“I‘ve been so lucky to be, in a sense, adopted by Martin Scorsese. I am the 

only one who is allowed to shoot on his set throughout the process of filmmaking. 

[…] He loves what he does and he is totally passionate. He is a joy to be around.” 

(The Talks. June 26, 2013). 

У прикладі (2) бізнесмен за допомогою підсилювальних часток so, only, 

а також речень на позначення «вподобання» та «якості» (loves, passionate, 

joy) виражає захват досягненнями іншого представника у сфері бізнесу, 
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особистістю (so lucky, He is a joy to be around), чиї погляди, на його думку, 

близькі або перегукуються із бізнес-концепцією респондента (I‘ve been so 

lucky to be, in a sense, adopted by Martin Scorsese. I am the only one who is 

allowed to shoot on his set), який стає його прикладом для наслідування. 

Нарівні із тактикою досвіду, тактика ноу-хау експлікує прагнення 

бізнесмена до ідеалу, зразка. Вона також свідчить про особисті вподобання 

респондента, які можуть і не стосуватися справи. 

9. Агітаційна тактика є смисловим і прагматичним завершенням PR-

стратегії, оскільки вона експлікує значення «переходу у наступ», «агресивної 

реклами». Наступним комунікативним кроком є арсенал тактик стратегії 

витіснення конкуренції. Агітаційна тактика актуалізується суб‟єктивами-

назвами організації та широким спектром лінгвістичних маркерів із семами 

«переваги», «першості», «адаптативності», прагматична мета яких полягає у 

зацікавленні цільової аудиторії та її переконанні обрати даний продукт. 

Агітаційна тактика у англомовних бізнес-інтерв‟ю також часто реалізується 

екстралінгвістичними маркерами, якими є активні посилання у тексті, 

іконічні символи: 

(1) “BusinessInterviews.com: How is VacationFutures revolutionizing the 

vacation rental space?” 

“Andrew: VacationFutures is the first and only vacation rental marketplace 

to address what most vacation homeowners actually care about. Namely 

maximizing income while minimizing their financial risk and time commitment. 

[…] By creating an online marketplace where professional vacation rental 

managers compete to buy weeks from homeowners, VacationFutures offers a 

better option that simply did not previously exist. Homeowners receive the highest 

possible amount of guaranteed income in a single transaction, and the best rental 

managers grow their inventory more quickly and easily than has been possible to 

date.” (Business INTERVIEWS. 11.09.2014). 

У ДЄ (1) наголошено на істотних перевагах компанії за допомогою 

означального складнопідрядного речення з підсилювальною часткою simple 
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та заперечним складеним дієслівним присудком did not previously exist, та на 

успіхові в окремих поодиноких випадках (guaranteed income in a single 

transaction). 

Іншими способами реалізації даної тактики можуть бути різні способи 

інтертекстуальності, такі, наприклад, як посилання на сайт, відео із 

використанням продукту, знаменитості, яка рекламує його у різних медіа, 

тощо [120, с. 189–195]: 

(2) “BusinessInterviews.com: Can you walk us through the thought process 

of choosing between mobile site and native app and the most important aspects to 

consider?” 

“Satya: […] We recently dove into this topic on our blog here.” (Business 

INTERVIEWS 15.08.2014). 

Приклад (2) містить контекстне посилання на сайт-блог, а у бізнес-

інтерв‟ю розміщено малюнок, як виглядає сайт:. 

Результати дослідження тактик, що представляють PR-стратегію, 

виявили, що на їх обрання та вживання впливає ряд мовних та позамовних 

факторів, таких, наприклад, як віднесення того чи іншого бізнесмена до тієї 

чи іншої етнолінгвокультури; статус компанії, її успіхи на ринку тощо. 

З урахуванням тактико-стратегічного потенціалу реалізації КП 

бізнесменів, ми вважаємо, доцільним об‟єднати PR-тактики у логічні «семи» 

на позначення «еволюції» компанії на бізнес-ринку. З урахуванням 

комунікативної інтенції респондента, на нашу думку, можна виокремити дві 

основні групи «PR-тактик», спрямовані на визначення послідовності 

розвитку організацій та їх місце на ринку: 

І. Тактики об‟єктивного розвитку, що використовуються з метою 

«знайомства» з організацією та специфікою її роботи, передачі розвитку, 

http://blog.martmobi.com/post/90475361208/choosing-between-mobile-site-and-native-app)
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виконаної роботи і статусу компанії або бренду. Ці тактики також 

використовуються для визначення вектору роботи компанії у майбутньому і 

містять фактичну інформацію, статистичні дані, конкретні відгуки і плани. 

До них можна віднести тактики: позиціонування, зворотного зв‘язку, досвіду, 

перспективи; 

ІІ. Тактики суб‟єктивного розвитку, метою яких є надання 

характеристики, підкреслити і наголосити індивідуальність компанії, а отже, 

її виключне місце на світових позиціях. До них належать тактики: 

диференціації, гіперболізації, зменшення, ноу-хау, агітаційна. 

 PR-стратегія свідчить про бажання бізнесмена розкрити свою 

особистість, індивідуальність, поділитись власними думками або досвідом у 

професійній діяльності, у приватній сфері, що може зацікавити читача або 

клієнта як «третього» учасника інтеракції і перенести позитивні особисті 

якості бізнесмена на його продукцію або послуги. PR-стратегія зустрічається 

у всіх бізнес-сферах, займає друге місце за частотністю реалізації (38%) 

серед іншого арсеналу комунікативних стратегій бізнесменів у англомовних 

інтерв‟ю (див. Додаток Б).  

2.1.2. Реалізація стратегії витіснення конкуренції 

Кожна бізнес-галузь намагається вести боротьбу за першість на ринку 

найсприятливіше і, витіснивши конкурентів, вийти на передову. Для 

«боротьби» бізнес-інтересів на глобальному ринку бізнесмени обирають 

тактики, що виходять за межі PR-стратегії. Тут ми виокремлюємо стратегію 

витіснення конкуренції (ВК), що пов‟язана з прагненням витіснити 

іншого(их) представника(ів) галузевого бізнесу з ринку товарів та послуг 

задля власної економічно-професійної користі, що виражається у прагненні 

зайняти провідні позиції серед конкурентів [45]. Стратегія витіснення 

конкуренції представлена тактиками: наставника (24%), критики (23%), 
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відсторонення (14%), попередження (12%), образи (10%),  елітарності (7%), 

конфронтації (7%), нівелювання ролі «великої» компанії (3%). 

1. Тактика відсторонення досягається протиставними та 

заперечними реченнями, що містять фрази типу people rather than products, 

service rather than goods тощо. Це комунікативна тактика відображає 

інтенцію бізнесмена дистанціюватися від відкритої конкуренції: 

(1) “Other lessons?” 

“[…] I also learned from him the concept of playing to win and 

understanding the offense and defense of the business world. I also use a lot of 

football analogies. In retail, you can have a great long-term strategy, but you also 

have to have the ability to adjust in the huddle and redirect energy.” (BUSINESS 

TODAY. June 6, 2015). 

У наведеній репліці-відповіді бізнесмен висловлює небажання 

реагувати на провокації зі сторони бізнес-конкурентів і наголошує на 

необхідності «йти своїм шляхом», не відволікаючись на несуттєве. Така 

ілокуція досягається розповідними реченнями із використанням констативів і 

тактики досвіду. Словосполучення the concept of playing to win на позначення 

«розуміння правил гри» експлікується реченнями на зразок I also use a lot of 

football analogies, … you also have to have the ability to adjust in the huddle and 

redirect energy. Просте речення I also learned from him вжито для передачі 

розуміння ситуації та недопущення «гри без правил». Використання тактики 

відсторонення є імпліцитним попередженням конкурентам, які замислили 

нечесну гру, таким чином слугує маркером «відбілювання» іміджу. 

Тактика відсторонення нерідко може підкреслювати якісно нижчий 

рівень колег по галузі, з якими немає сенсу або рано конкурувати: 

(2) “What are the advantages, in your view, […]?” 

“First of all, we don‘t require that all developers implement Wii U GamePad 

dual-screen functionality into their games, but from a Nintendo first-party 

development standpoint, we‘re putting a lot of focus into how we can leverage two-

screen gameplay. We look at it both in terms of how we can provide new gameplay 
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experiences, but also in terms of how we can improve the interface. We think that 

with the two screens and the touchscreen, we‘re able to provide experiences that 

are much more convenient and easy to use for the consumer. […] Obviously, we‘re 

gonna put our efforts into taking advantage of the hardware capabilities to create 

amazing new experiences for our consumers, but it‘s up to other developers to 

decide how they want to bring their creative ideas to life.” (TIME INTERVIEW. 

18. 11. 2013). 

У прикладі (2) бінарна опозиція «we (Nintendo)][other developers» 

використана для засвідчення високої самооцінки і підкреслення першості на 

ринку, а отже і непряме «приниження» конкурента. Це досягається 

прислівниками впевненості як-то оbviously, вставною конструкцією First of 

all, розповідними реченнями типу we don‘t require that all developers 

implement Wii U GamePad dual-screen functionality into their games, що 

підкреслює впевненість респондента у тому, що Компанія Nintendo є 

передовою, за позитивними відгуками користувачів. Повтор займенників we 

із дієсловами доконаного виду у минулому часі на початку речень є також 

маркерами тактики, що допомагає передати якості й можливості команди, 

також етапи виконаної роботи (in terms of how we can provide). Заключне 

речення із вживанням директиву (but it‘s up to other developers to decide how 

they want to bring their creative ideas to life) свідчить про прагнення 

респондента висловити байдужість до дій і намірів бізнес-суперників. 

Часто респонденти підкреслюють безпідставність ведення розмови про 

конкуренцію через «об‟єктивні» причини. Однією з них може бути відданість 

споживачів бренду чи конкретному надавачеві послуг: 

(3) “But in some ways eBay is still in its original incarnation […]. Do you 

ever feel you‘re missing innovation opportunities?” 

“Well, no. […] More than 14 million people have downloaded eBay‘s 

iPhone application – it‘s by far the largest m-commerce application in the world. 

Mobile is bringing the internet to you seven days a week, 24 hours a day, on your 

time, at your convenience, where you want to be. We‘re finding out how people 
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shop now: They‘re standing in a line at Starbucks, let‘s say, and they start 

browsing on eBay. They see something they want and they buy it right there.” 

(Harvard Business Review. March 2011 Issue). 

(4) “Shortly before your retirement you said a designer nowadays has to be 

more like a manager than a creative artist. Do you still agree?” 

“They want to make money now. If you want to make lots of money, you try 

to make a product that sells everywhere. But then your productivity goes down. 

The products are cheap because the materials are not really expensive. This is not 

my world, as you can imagine.” (The Talks. June 22, 2011). 

У репліці-відповіді (4) бізнесмен створює опозицію «I ][ they», не 

маючи підстав для визнання достойних конкурентів або ставлячи себе вище 

за конкуренцію, таким чином імпліцитно «зміщуючи» з позицій іншу 

компанію.  

(5)  “Nevertheless you go and see movies with him. Can you step back from 

being a director and simply enjoy a movie?” 

“Yes I can enjoy it. But it‘s true it is a very complex problem. It is different 

because my son has a less critical approach to movies than me. […] It‘s funny, 

when he wants to piss me off he tells me I am a bad director and that Quentin 

Tarantino is much better than me. I hate it when he says that! He forced me to go 

see Kill Bill Vol. 2 and I walked out of it, just like every time I go and see a movie 

by Quentin, besides Pulp Fiction – I finished that one. […].” (The Talks. July 27, 

2011). 

У прикладі (5) представник французької етнолінгвокультури ввічливо 

пояснює своє несприйняття через, у даному випадку, життєву позицію. 

Лінгвістичними маркерами виступають розповідні речення на кшталт son has 

a less critical approach to movies than me, словосполучення piss me off зі 

значенням «вивести з себе» у складному реченні із продовженням he tells me 

I am a bad director and that Quentin Tarantino is much better than me із 

експресивно маркованими елементами (I hate it when he says that!). Вживання 

тактики спростування із складносурядним реченням (and I walked out of it, 
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just like every time I go and see a movie by Quentin, besides Pulp Fiction – I 

finished that one) передає зверхнє ставлення респондента до продукції 

відомого колеги, проте з визнанням досягнень конкурента.  

З лінгвістичними маркерами більшої експресивної інтенсивності 

тактика відсторонення може перейти до арсеналу тактики критики. 

2. Тактика елітарності відрізняється від тактики відсторонення 

наголошенням на виключних можливостях підприємця, його нестандартних 

підходах до бізнес-діяльності і тим, що вони належать до немасової бізнес-

ніші. Ця тактика виражає високу думку про свої можливості бізнесмена, але 

як такі, що мають, на їхню думку, логічне обґрунтування: 

(1) “Many people call you the ―king of printing‖ and some artists will trust 

no one else with their books. In what way are Steidl‘s books different than other 

books?” 

“Most of the publishing houses in the world are owned by shareholder 

companies and their interest is to make profit. My publishing house is a private 

business. […]. So, believe it or not, I oversee every sheet that tumbles out of our 

press. This craftsmanship and this know-how we bring to every one of our babies, 

our books, makes a huge difference compared to the production processes of other 

companies […] My definition of a high quality book is that it is an object of art. 

[…] Most of the books that are produced in the world are industrial objects, my 

books are just the opposite. We never use the same kind of paper from one book to 

another; we don‘t repeat sizes. Everything is highly individual and not 

standardized.” (The Talks. May 7, 2014). 

У даному прикладі представник німецької етнолінгвокультури, 

засновник і керівник відомого видавничого будинку «Steidl» експлікує 

впевненість у неповторності підходу до справи (highest quality, work of art), 

незалежності від обставин (I do just what I want), невтомності (I don‘t need 

vacations or days off), неповторності (We never use the same kind of paper from 

one book to another, we don‘t repeat). Така пропозиція досягається 



87 

 

використанням безсполучникових складнопідрядних речень із асертивами як-

то Everything is highly individual and not standardized. 

Тактика елітарності є спробою підкреслення незначущості конкурента: 

(2) “Do you have to keep a certain distance from the industry in order to 

keep that perspective?” 

“If you want to change something – and it‘s not that I want to – but to 

change something, you have to be different. If you‘re inside, you have too many 

connections, too many people you want to please and I think Scott and I have been 

able to keep a healthy distance. My dream was never to be in the front row at a 

fashion show. It‘s really great but it‘s not something I thought, ―That‘s going to be 

the best thing ever!‖ Believe me I‘m like everybody, sometimes I‘d like to be cool 

and know all the right people and everything, but I know to step a bit to the side 

and not become too much part of the ―it‖ crowd. I want to keep the distance.” (The 

Talks. July 3, 2013). 

У ДЄ (2) бізнесвумен відмежовує себе від великої підприємницької 

діяльності, наголошуючи на «власні» ніші, котрою їх компанія повністю 

задоволена. У даному випадку респондент експлікує прагнення «програти» у 

змаганні за першість, глобальність, виказує байдужість до конкурентів (I 

don‘t dwell on them). Лінгвістично це експлікується займенниками типу I/we, 

they, дієсловами у складі словосполучень на позначення «дистанціювання від 

меншовартості або неякісного» як-то keep a healthy distance, розповідними 

реченнями на зразок you have to be different, реченнями із семантикою 

заперечення на кшталт My dream was never to be in the front row at a fashion 

show. У такому випадку тактику елітарності відрізняє комунікативна інтенція 

засудити прагнення бізнес-конкурентів повторити успіх інших, слідувати 

модним тенденціям і розширити виробництво. У випадку тактики елітарності 

виробник не прагне застосувати PR-стратегію, наголошує на тому, що має 

«своїх» клієнтів, які змагаються за можливість користуватися товарими і 

послугами, що пропонує респондент. Опозиція «I ][ crowd» свідчить про 

глибокий індивідуалізм, що може принизити тих, хто прагне до конкуренції 
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та провідних місць на ринку. Безсполучникове складносурядне речення (Real 

editors like me, people with a real voice) наголошує на винятковості. 

У свою чергу, у реалізації тактики елітарності італійці та французи 

виказуть вищу емоційність, коли питання стосується їхнього продукту (I eat, 

breath and sleep Ferrari every day, This brand is racing – racing and competition, 

it‘s impressive!, (Laughs), Oui, oui etc.).  

Таким чином, тактика елітарності використовується для захисту від 

мейнстріму, застереження споживача від схожої або однакової продукції, що, 

на думку підприємця, є показником меншовартості (I wanted to protect the 

clothes themselves from fashion). 

3. Тактика наставника експлікується розповідними реченнями, 

часто поєднується із тактикою ноу-хау із арсеналу PR-стратегії. Вербальними 

маркерами тут часто є лексеми на позначення «допомоги» або «тягаря»: 

1. “SPIEGEL ONLINE: How can Germany help these countries?” 

“Keitel: We can help, but our means are limited. First and foremost, these 

countries will have to largely shoulder their problems on their own. […] At the 

moment, (Germany's) economy is still doing well, […]. The other countries should 

not overburden Germany.” (SPIEGEL ONLINE. 11.09.2012). 

2. “What are your personal recommendations for anyone who wants to be 

successful in business?”  

“You know, there are many ways to financial heights. As in love, everything 

is very individual. For someone starting point was an inheritance, for someone - 

an innovative business idea, for someone – perseverance and incredible 

performance, while others simply found themselves in the right place at the right 

time. So, apparently, important is the ability not to miss your chance.” (Lviv 

Today. Issue 48, July 2012). 

У прикладі (1) респондент виказує готовність «простягти руку 

допомоги» компаніям, що потребують допомоги досвідченого учасника 

бізнес-процесу, проте не готовий надавати такі послуги усім без винятку, 

адже такі діїі можуть завадити власному саморозвитку. Така пропозиція 
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досягається використанням промісивів і констативів, наприклад: We can help, 

but our means are limited і The other countries should not overburden Germany. 

У ДЄ (2) у репліці-відповіді використано стилістичний засіб (анафору), 

із словосполученням на зразок for someone декілька разів разом з дієсловами 

для передачі опції можливих дій для досягнення успіху.  

4. Тактика нівелювання ролі «великої» компанії може йти разом із 

тактикою критики або тактикою елітарності. Вона експлікується 

констативами із використанням розповідних речень: 

(1) “What led you to start the company?” 

“[…] I believe the secrets of sustainability and well-being in society lie with 

the farmers and workers in the developing world – with the people – not in the 

ivory towers of big corporations and the establishment who are dangerously out of 

touch.” (truecostmovie.com. April 15, 2016). 

Представниця англійської етнолінгвокультури використовує 

констативи із заперечним реченням на позначення «провалу» великих 

корпорацій у намаганні відповідати індивідуальним потребам клієнтів. На 

позначення таких компаній вжито метафору ivory towers.  

Незважаючи на незначне представлення тактики нівелювання ролі 

«великої» компанії серед інших тактик стратегії витіснення конкуренції (3%), 

прагматично вона є однією із найсильніших, оскільки зводить нанівець всі 

зусилля всесвітньовідомих компаній і їхній досвід роботи. Дослідження 

виявило, що цю тактику переважно використовують бізнесмени-

представники середнього бізнесу, яких цікавлять не рейтинги, а якість. 

5. Тактика критики представлена констативами, рідше директивами, 

які вжито для спонукання бізнес-конкурента завершити бізнес-змагання на 

відповідному етапі. Тактика критики може виражати «неповноцінність» 

суперника (answering single needs) і його недоліки та вживатися разом із 

тактикою наставника: 

(1) “GetApp: What do you see as the key trend emerging in the industry?” 
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“[...] We see thousands of great SaaS apps emerging, answering single 

needs. […].” (business2community.com. September 29, 2013). 

У репліці-відповіді прикладу (1) респондент використовує розповідне 

речення, що інтенсифікується складеною іменниковою фразою thousands of 

great SaaS apps. Особливістю є пріоритетна позиція бізнесмена, що полягає у 

імпліцитному висловленні негативної оцінки численних компаній, що 

зʼявляються, але залишають бізнес через брак досвіду чи бізнес-концепції. 

У бізнес-інтерв‟ю із представниками далекосхідних етнолінгвокультур 

тактика може вживатися для вказування на недоліки через надання поради: 

(2) “[…] all that everyone does is uses the enhanced power to create more 

and more games that look and feel the same, then all that it becomes is a 

competition about the power of the hardware rather than the uniqueness of the 

experience. That, to me, is where developers should be devoting their effort.” 

(TIME INTERVIEW 18.11.2013). 

У прикладі (2) використання особового займенника everyone 

підкреслює низьку оцінку діяльності конкурентів. Їхня продукція 

асоціюється із «фаст-фудом» (more and more games that look and feel the 

same…rather than the uniqueness of the experience). На думку бізнесмена, такі 

компанії не матимуть майбутнього поки не переглянуть концепцію розвитку 

бізнесу, їм надають пораду, яка експлікується дієслівним словосполученням 

should be devoting their effort і ввідною фразою That, to me. 

(3)  “Q. How adaptable would your organisation be if a shock hit you in the 

centre of your activity? And at the board level, do you plan for such shocks?” 

“SH: We have a very particular role in the UK because we sit at the heart of 

the electricity and gas market. […] Of course, a number of these scenarios get 

close to Armageddon, but none of them would cover something like Fukushima, for 

example, where you decide to shut down all of the nuclear plants […].” (pwc.com. 

23 June, 2017). 

 У ДЄ (3) тактика критики експлікується розповідним реченням, як-то 

We have a very particular role in the UK, що протиставляється семантиці у 

http://www.pwc.com/
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реченні Of course, a number of these scenarios get close to Armageddon. У 

наведеній репліці-відповді японський бізнесмен відсилає до негативного 

прикладу сумнозвісної електростанції (something like Fukushima), невдалий 

менеджмент якої призвів до катастрофи, і, таким чином, до поразки. 

(4) “SPIEGEL ONLINE: You have a sense that the negative trends are 

reversing?” 

“Keitel: Yes, as far as trade balances, especially growth in exports, and unit 

labor costs are concerned, things are slowly getting better across the board. […] I 

can‘t invest in a country today when I don‘t know what currency it will use 

tomorrow.” (SPIEGELOnline. 09.11.2012). 

У представленій ДЄ вжито ряд розповідних речень на позначення 

неспроможності країни-партнера відповідати вимогам для інвестування у її 

економічні об‟єкти. Для цього бізнесмен використовує прислівник slowly у 

складі розповідного речення things are slowly getting better across the board та 

запереченого речення для експлікації негативного відгуку.  

(5) “Over 30 years later, are people still too stuck up when it comes to what 

they wear?” 

“I simply cannot stand people‘s tendency to become conservative. There‘s 

always a move back to established conventions, otherwise upcoming waves would 

be soon categorized as common sense. Even the term avant-garde – avant-garde is 

now just a tiny fashion category. It became so cheap and pretentious. I hate it. But 

still, I strongly believe in the avant-garde spirit: to voice opposition to traditional 

values. It is not just a youthful sentiment; I live my life by it. Rebellion. You will 

only be able to oppose something and find something of your own after traveling 

the long road of tradition.[…] everything is covered by fast fashion. Faster, faster, 

cheaper, cheaper People have started wasting fashion.” (The Talks. August 31, 

2011). 

У прикладі (5) репліка-відповідь не містить пряму критику, адже не 

називає конкретних осіб або компаній, а лише натякає (people). Тактика є 

конкурентоспроможною через вживання таких лінгвістичних маркерів: tiny 
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fashion category, fast fashion, It became so cheap and pretentious. I hate it, 

Rebellion, Faster, faster, cheaper, cheaper People have started wasting fashion.  

6. Тактика образи передає різні відтінки значень від висміювання до 

неввічливого відгуку про бізнес-діяльность інших представників галузі. Тут 

найчастіше виступають констативи і декларативи: 

(1) “FT: Are you thinking about Italy?” 

“MD: No, I‘m thinking about Ireland (Laughs).” 

У наведеному прикладі вжито екстралінгвістичний маркер у вигляді 

коментаря журналіста (Laughs). Журналіст у репліці-стимулі провокує 

респондента протиставити дві країни-виробники. Цей прийом дає зрозуміти, 

що респондент ставить національний інтерес вище за будь-що інше. 

Інколи під час інтерв‟ю представники бізнесу обирають тактику образи 

з метою відкрито принизити конкурента. У такому випадку вони порушують 

принцип кооперації та принцип ввічливості, що не впливає на перебіг 

інтерв‟ю і кооперацію зі співрозмовником, адже тактика образи вживається 

щодо третьої особи. Лінгвістичними маркерами можуть слугувати розповідні 

речення на кшталт So I called them pussies I think. Then I got told off by the chief 

of the union, who came to sort of try to humiliate me in front of my crew because 

we fired those guys. I had my satisfaction!. Така невмотивована та експресивна 

комунікативні поведінка може, на нашу думку, свідчити про несприйняття 

певних норм поведінки конкурентів по відношенню до респондента чи 

компанії, що він представляє. 

7. Тактика попередження експлікується промісивами на прикладі 

заперечних речень, як-то We will never rest on our laurels. Окреслення 

території впливу і запевнення ймовірних конкурентів, що компанія легко не 

здасть провідні позиції свідчать про готовність респондента до наступу і 

рішучих дій: 

(1) “Were axel springer and Publigroupe involved heavily in the decision to 

merge both parties?” 
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“MW: Yes, as engaged shareholders they naturally felt the timing was right 

to take this next step and whilst they don't 'meddle', their support adds significant 

value as it's a sign of both confidence and backing on the future strategy.” 

(Performancein.com. 2014/11/17). 

(2) “What do you associate with that term?” 

“When I think about the image of a fashion designer I think about trends. I 

have to think about what‘s new, what‘s next, what kind of feeling customers want. 

It‘s too busy for me. So, from the beginning, I wanted to protect the clothes 

themselves from fashion, and at the same time protect the woman‘s body from 

something – maybe from men‘s eyes or a cold wind. I wanted people to keep on 

wearing my clothes for at least 10 years or more […].” (The Talks August 31, 

2011).  

ДЄ (1) містить речення із прихованим менасивом на позначенні 

«атаки» (whilst they don't 'meddle‘) у разі втручання компанії-конкурента у 

сферу інтересів. У прикладі (2) лінгвістичними маркерами виступають 

складнопідрядні речення із вживанням дієслова protect на позначення 

«захисту» і «майбутнього переходу у наступ». 

(3)  “Do you have a favourite building in NY?” 

“Oh I would say still today my favourite building is the Rockfeller Center – 

the entire urban design. That is what I aspire to.” (The New York Times. January 

2, 2013). 

(4) “Some analysts look at your ―protect and attack‖ strategy and say 

you‘re doing well with ―protect‖ but not as well with ―attack.” 

“[…] In just five years we became number one worldwide. And a few years 

ago I bought back the phone business that my predecessor had sold. Today we‘re 

the number two smartphone player in China and number four worldwide. These 

are clear examples of ―attack.” 

(5)  “People often say that no Chinese company has become a truly global 

brand. Do you think you‘re there yet—a global brand like Apple or Coca-Cola?” 
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“I can‘t say we‘ve made it. But we‘re a pioneer—among the first brands that 

originated in China and are now global.” (Harvard Business Review. July 2014 

Issue). 

У наведених прикладах (3), (4), (5) за допомогою лексем attack, global, 

aspire to і т.п. та розповідних речень на зразок Today we‘re the number two 

smartphone player in China and number four worldwide. These are clear examples 

of ―attack” чітко простежується амбіційність китайських бізнесменів щодо 

досягнення світової першості шляхом боротьби і «війни». 

(6) “Do you have any plans for expansion? What are your growth 

ambitions?” 

“Our company is dynamically developing, which is proved by the insurance 

payment growth rates in comparence to the same period last year and other 

structures. The main drivers of growth for the next three years will be personal 

insurance, such as voluntary medical insurance. […].” (Lviv Business. Issue 49, 

September 2012). 

У МД (6) використання лінгвістичних маркерів dynamically developing  

growth rates in comparence to the same period last year and other structures 

вказує на потенціал для досягнення провідних рейтингів у майбутньому, і 

тим самим, витіснення конкурентів з ринку. 

Тактика попередження займає четверте місце за частотністю 

використання у межах стратегії. Це свідчить про готовність бізнесменів до 

рішучих дій щодо конкурентів. 

8. Тактика конфронтації експлікується відкритими погрозами 

(менасивами) з використанням майбутнього часу: 

(1) “China recently replaced Germany as Ferrari‘s second-largest market. 

Will there be a day when the U.S. market is no longer the largest?” 

“You are asking the question of the wrong person. I grew up watching the 

Los Angeles Lakers with Kareem Abdul-Jabbar, I grew up watching Dan Marino 

making incredible passes, I‘ve been pro-American all my life. I believe in it. This is 

the country that produces the most intellectual property of any place in the world. 
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[…] This country has assets like creativity, diversity. I struggle to see the U.S. 

falling behind any other country. I would be very careful to say that China is going 

to be bigger than the U.S.” (FORZA. July 20, 2012). 

Тут бізнесмен виражає повагу до конкурента за допомогою речень: I 

grew up watching the Los Angeles Lakers, This country has assets like creativity, 

diversity, але, у свою чергу, «оголошує війну» країні, котра спроможна на 

витіснення його продукції з першості на ринку (I would be very careful to say 

that China is going to be bigger than the U.S). 

(2) “With increased global connectivity how do you think we can catalyze 

real change in the industry?” 

“[…] We can also jam at fashion companies through social media […]. 

Undoubtedly this helped launch the Bangladesh Safety Accord, but we need to keep 

the pressure up! […] This is one battle we need to win for the sake of humanity!” 

(truecostmovie.com. 15 April, 2016). 

Тактика конфронтації нерідко слугує маркером «закінчення гри». 

Реалізується реченнями на кшталт The fashion business model is broken and we 

urgently need to find alternatives, you pull one little brick out of the Jenga puzzle 

and the whole policy proposition all comes tumbling down. Вона відображає 

заключну стадію стратегії витіснення конкуренції. На відміну від 

американської, британська етнолінгвокультура менш стримана у реалізації 

даної стратегії. Вона частіше використовує «відкриті» конфліктні тактики, 

що допомагають крок за кроком нівелювати роль конкурента, довівши його 

неспроможність відповідати сучасним вимогам на ринку (3): 

3. “TG: If Hotxt proves popular, is this not something the mobile networks 

could do?” 

“DR: Well, […] people don't buy a Vodafone phone, they buy a Nokia or a 

Motorola handset they really like. They don't buy the network, it's just a pipe. 

You've got to feel sorry for those guys in digital cameras, because how long did 

that industry last?” (Harvard Business Interview. 9 November 2016). 
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В українській етнолінгвокультурі майже відсутнє використання 

«знищення» закордонних конкурентів, натомість – вираження поваги: 

Стратегія витіснення конкуренції є однією із найбільш стилістично і 

експресивно маркованих, що спричиняє інтерес до неї та її виокремлення з-

поміж інших, незважаючи на те, що її арсенал складає 7%, і ділить чертверте 

місце у рейтингу комунікативних стратегій бізнесменів поруч зі стратегією 

ненадання інформації. 

2.1.3. Реалізація стратегії надання інформації  

Стратегія надання інформації є кооперативною стратегією [200, с. 173], 

що має на меті прагнення бізнесмена вдовольнити комунікативну 

зацікавленість інтерв‟юера у професійній та приватній інформації. Ця 

стратегія є найчастотнішою за вживанням (43%), що пояснюється 

налаштованістю респондентів на комунікативну співпрацю і задоволення 

максим принципів кооперації і ввічливості. У межах стратегії надання 

інформації (НІ) виокремлено тактики: підтвердження (24%), персоналізації 

(18%), рефлексії (17%), аргументації (13%), прикладу (8%), спростування 

(8%), цитування (5%), самозвертання (4%), підсумків (2%), вдячності (1%).  

1. Тактика підтвердження виражена констативами і короткими 

еліптичними або довгими поширеними реченнями на позначення згоди 

(That‟s right, Yes. That‘s true), як у прикладах (1) і (2):  

(1) “That was your first ground-up building in New York.” 

“That‘s right.‖ (The New York Times. 01.01.2013). 

(2) “The world around you has changed a lot over the years. Do you agree 

that the business has changed?” 

“Yes. That‘s true. […].” (The Talks. June 26, 2013). 

(3) “I sometimes feel that people‘s living room is like their Facebook page. 

They only show you what they want to show you.” 

“That is true, too.” (The Talks. March 19, 2014). 
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Ця тактика також може розкриватись через інші маркери: Oui, Oui 

(використання бізнесменом коду рідної мови, що зрозумілий журналістові), 

Exactly. Така відповідь свідчить, що респондент розділяє думку журналіста з 

даного питання, і відображає певний збіг їхньої інформаційної бази. 

Відповідь адресата (бізнесмена) може бути короткою або розгорнутою, 

залежно від змісту питання:  

(4) “Tell us about the initial idea behind MindTree and whether that idea is 

changing as the company grows.” 

“Flash back to 1998 […].” (Business Today. 11.09.2012). 

У прикладі (4) на місці […] у бізнес-інтерв‟ю розміщено низку 

розповідних речень у минулому часу на позначення «як воно було». Тут 

використано також тактику рефлексії. 

Цю тактику використовують бізнесмени, коли їх точка зору або позиція 

збігається з такою, що у журналіста, або коли вони готові використати 

максиму кількості і якості у повній мірі. Це може свідчити про відкритість 

журналіста, його бажання поділитися професійною думкою або поглядами на 

той чи інший аспект діяльності. Тактика підтвердження є найчастотнішою з-

поміж тактик стратегії надання інформації, що складає майже чверть (24%). 

2. Тактика рефлексії зазвичай має маркери на зразок in 1985, then, It 

began when, I thought тощо:  

(1) “[…] How do you explain this?” 

“While most of the painters' output in the 19th century were for the Western 

market, there were still many local commissions. The idea that some painters 

misrepresented the region does not condemn the genre as a whole nor lend it to a 

hidden colonialist agenda. The genre has many followers both in the east and the 

west attracted by realism, style, detail, concept and message.” (sothebys.com. 20 

March 2014). 

У наведеному прикладі респондент намагається охарактеризувати 

власний ринок з різних боків (the idea, the genre). Така відповідь респондента 

є розгорнутою (while), з використанням минулого часу та можливими 



98 

 

сюжетними відгалуженнями, за допомогою яких бізнесмен хоче передати 

досвід власного успіху або розкрити суть справи. 

Тактика рефлексії становить 17%, що свідчить про відкритість 

бізнесменів різних етнолінгвокультур до комунікативної співпраці. 

3. Тактика аргументації зазвичай реалізується через розгорнуті 

відповіді із поясненням, коригуванням, найпоширенішими МА є констативи: 

(1) “What is Google company‘s mission?” 

“Google's mission is to organize the world's information, making it 

universally accessible and useful.” (Linux Gazette. Issue 59 November 2010); 

(2) “Can you be more specific how that affects your daily life?” 

“The events of the life stay the same but how you go through them certainly 

gets better. On my film Dune, that experience could have finished me. It was so 

horrible. I identify so much with my films – and I knew I sold out – and meditation 

kept me from jumping off the cliff. […]. Or you start diving within and experience 

the unbounded ocean of pure bliss consciousness, creativity, intelligence, all these 

beneficial things, and you start wearing rose-colored glasses. And that‘s the way 

the world looks for you. And it gets better.” 

Ця тактика розкривається через маркери протиставлення: the same but і 

завершується підсумковою фразою: and that‘s the way. Респондент пояснює 

відмінність досвіду і наводить приклади із підсиленим якісним 

прикметником: It was so horrible. Використання порівняння jumping off the 

cliff передає специфіку справи і свідчить про важко здобутий досвід та, 

зрештою, кінцевий професіоналізм бізнесмена. 

(3) “Mr. Keitel, how concerned is the German business community about the 

economically beleaguered countries in Southern Europe?” 

 “Of course we‘re worried, but things are also looking up in the  economic 

data coming out of those countries.” (SPIEGEL ONLINE. 09.11.2012); 

(4) ―SPIEGEL: Hiring Joschka Fischer isn't the only unorthodox move your 

company has made recently. […] Is this just green PR, or does BMW intend to 

become known for its environmentalism?” 
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“Reithofer: Neither the one nor the other.[…].” (SPIEGEL ONLINE. 

24.02.2010); 

У прикладах (3–4) респондент намагається змістити фокус уваги з 

особи бізнесмена на образ продукту, що, на його думку, є важливішим. Це 

досягається якісними прикметниками на кшталт unorthodox для висловлення 

пояснення або надання характеристики протиставними реченнями, як-то Of 

course … but, Neither the one nor the other.  

(5) “What could be the reason for that?” 

“Gilbert: Because I think our art is sometimes pressing the wrong buttons. 

It‘s maybe too much sex or too much against religion or too much against what 

someone might call nationalism… .” (The Talks. September 7, 2011). 

У ДЄ (5) вжито неповне складнопідрядне речення із причиновим 

сполучником because для роз‟яснення позиції бізнесмена. Респондент 

використовує вербальні і невербальні маркери (неповне речення на початку, 

що починається з курсиву і має три крапки у кінці). Паралінгвістичний 

маркер (курсив), на нашу думку, говорить про наголошення респондента на 

інформації, яку він намагається уточнити, а «…» – незавершений 

асоціативний ряд, який можна продовжити, проте є достатнім. 

(6)  “It sounds like you see the business itself as a work of art.” 

“I do, I do. Some days are more in the trenches, looking at balance sheets. 

But for me, in terms of creative management, it‘s sitting with someone like the 

bookkeeper and eliciting their talent so I can get more out of their creativity.” 

(Harvard Business Review. January 07, 2013). 

Тактика у прикладі (6) підсилює ефект згоди або наголошує на 

конкретному аспекті інформації, яку хоче надати респондент. Її маркерами є 

повторення різного типу: респонсивних часток чи прислівникових фраз (yes, 

yes; like never-never), знаки акцентування (!). Бізнесмен експлікує власні 

зусилля задля успіху команди. Респондент також використовує військову 

метафору (in the trenches), бухгалтерську (the bookkeeper), намагаючись 

передати позитивний результат наприкінці (so I can get more). 
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(7) “Do you think you are a better artist because your movies are driven by 

a higher consciousness?” 

“[…] When you are working on a painting, it‘s like you know, and you enjoy 

the doing so much. It‘s the same way with films. The enjoyment of working 

increases, the enjoyment of everything increases. The ideas are flowing, and the 

feeling that you can get it to feel correct. You know what that is. It‘s a knowingness 

that grows. It‘s really beautiful.”  

У межах тактики можливе вживання інших нелінгвістичних елементів 

наголошення змісту повідомлення (курсив know); граматичних маркерів 

(прислівників so much, really; дієслів руху increases, grows тощо). 

4. Тактика прикладу експлікується розповідними реченнями із 

ввідними словосполученнями на зразок For example, for instance, as тощо: 

“I‘d imagine that this economy could be a pretty tough one for someone 

selling things that aren‘t strictly necessary, need-to-have products. How else have 

you adapted to the economic climate?” 

 “[…] For instance, we have a program we call ―Observations‖ where 

artists come in and work right there in the gallery. That came about from thinking 

about the power of Cirque to Soleil. What draws people to Cirque de Soleil? 

Watching amazing talent doing amazing things. So we thought, let‘s allow people 

to come in and look at the amazing works […].” (Harvard Business Review. 

January 7, 2013). 

Тактика прикладу вживається разом або замість тактики аргументації і 

має на меті показати, як все «працює» насправді. Бізнесмени досить часто 

вдаються до даної тактики (8%), коли справа стосується розкриття їхньої 

професійної діяльності. Вона може поєднуватись із тактикою самозвертання 

(What draws people to Cirque de Soleil?) та підсумку чи персоналізації (So we 

thought). 

5. Тактика спростування зазвичай імпліцитно «запускається» 

інтерв‟юером у репліці-стимулі. Вона експлікується короткими еліптичними 
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заперечними реченнями, як-от No, Never, I wouldn‘t say so, або риторичним 

запитанням, наприклад, Who can tell? Not me тощо:  

(1) “There are rumors that something else attracts investors to Siemens: 

They hope that you might eventually split the company into the three new sectors 

and cash in.” 

“I vehemently reject that.” (SPEIGEL ONLINE. 12.12.2007) 

У прикладі (1) тактика експлікується заперечним реченням із 

підсилювальним прислівником vehemently і дієсловом reject на позначення 

категоричності. 

(2) “Do you believe that a true artist has to be poor?” 

“Gilbert: We are still poor.” 

“You probably are not.” 

“Gilbert: We are, very. It‘s simple, we only pay ourselves a salary. We have 

a company and we have a salary where we get very little money, only like forty 

thousand pounds a year.”  

“A lot of unknown artists say that art can stand on its own and doesn‘t need 

an audience. Would you agree or are these merely the justifications of the 

unsuccessful?” 

“Gilbert: We don‘t believe that. We don‘t do art for the few. We need the 

feedback from the audience (The Talks. September 7, 2011). 

У прикладі (2) присутнє подвійне заперечення: We are still poor та We 

are, very, оскільки можливо журналіст прагне отримати протилежну 

відповідь. Також використовується тактика аргументації. Вживання  

подвійного заперечення (We don‘t) свідчить про несприйняття бізнесменом та 

його командою підходу до бізнесу з такої точки зору.  

6. Тактика цитування реалізується розповідними, запитальними або 

заперечними реченнями із використанням розділового знаку лапок або 

виділено курсивом у бізнес-інтерв‟ю: 

“How does that work out?” 
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“It works well. Their parents say, ―Yes, why not?‖. There‘s nothing wrong 

about it.” (The Talks. February 18, 2013). 

Цією тактикою користуються з метою ототожнення себе з іншою 

особою задля наочності прикладу або наближення себе до споживача, що 

може вже слугувати тактикою для реалізації PR-стратегії. 

7. Тактика самозвертання експлікується запитальними реченнями на 

кшталт If I could ask myself… або розповідними реченнями, що презентують 

цитування власної відповді на поставлене собі запитання, наприклад, to say, 

―Yes this is worth doing.‖.  

 “How do you keep your head in a situation like that?” 

“For me personally, I had to replay the hundreds and hundreds of people 

that have come through our gallery from 1999. And believe that without Patina, 

they would be missing something in their lives. As I would think about that, it 

would give me that ability to say, ―Yes this is worth doing.‖ Whether you have 200 

employees or 200k employees, my job is to keep reminding people why we are here 

and why it matters.” (Harvard Business Review. January 7, 2013).  

Тактика самозвертання допомагає розкрити в особі бізнесмена критика, 

котрий тестує власний продукт на «міцність» задля збереження його якості, 

або коли респондент ототожнює себе з журналістом і задає собі «додаткові» 

запитання, на котрі хотів би відповісти. Тактика самозвертання може 

вживатися у реалізації PR-стратегії. 

8. Тактика персоналізації реалізується ввідними фразами, як-то I 

think, For me, If to say, To be honest тощо, також використовуються різні 

ступені порівняння прикметників та прислівників. Її реалізація може не бути 

першочерговим пріоритетом (або стратегією) власне журналіста, але її 

використання допомагає у розкритті особистості бізнесмена. 

(1) “[…] Can you give us an example of an idea/article or two that has 

been particularly helpful?” 

“[…] For me, that Drucker issue came at a time that Patina was deeply 

struggling. From 2008 through 2011, we were just up against challenge after 
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challenge to keep our business in play. […].” (Harvard Business Review. January 

7, 2013). 

(2) “How important is family for you nowadays after growing up with so 

many relatives?” 

“Very important. We were all raised that family is very important. It‘s 

probably an Italian thing from my dad‘s side.” (The Talks. June 22, 2011).” 

У ДЄ (2) вживання еліптичного речення very important має на меті 

визначення градації значення власного судження або поняття, висловленого 

журналістом і надає йому додаткову інформацію про значення тих чи інших 

аспектів бізнес-діяльності.  

(3) “Nowadays most people share a glorified version of their lives online 

through channels like Facebook and Twitter. Do you do that with your blog as 

well?” 

“We all do that. I show a more idealized version of my life and the things I 

see. I was never trying to show reality, but rather the world as I want to see it and 

myself as I want to be. So we‘re all the same, we edit ourselves, we show the best 

things, but it‘s also sometimes good to say, ―Okay, there‘s also crap happening 

and it‘s fine.”  

У прикладі (3) респондент передає власне ідеалізоване світосприйняття 

за допомогою іменникового і дієслівного словосполучень more idealized 

version of my life, never trying to show reality, порівнянь rather the world as I 

want to see тощо. На його думку, неможливо вести бізнес, не прикрашаючи 

реальність, треба подавати світові кращу версію себе і власного 

матеріального чи інтелектуального продукту (we edit ourselves, we show the 

best things). Однак він наголошує на істинній суті речей: 

(3) “Do you ever worry about putting your ―crap‖ online?” 

“Sure, but everybody has the same crap so I don‘t feel like I have to be 

perfect. I think the problems we have are interesting. It‘s not a problem for me to 

say when I‘m scared, when I‘m impressed, when I‘m not impressed, when I feel fat, 

when I feel on top of the world. I think everybody goes through this kind of stuff. So 
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I think it‘s something I‘d like to do more, share more. People want to read honest 

stories.” (The Talks. July 3, 2013). 

У наведеній вище ДЄ респондент виказує особисті «слабкості», не 

ідеалізуючи власну особистість, а протиставляючи їй версію себе як 

«простого смертного». Для цього використовуються окремі слова низького 

стилістичного тону, які створюють опозицію поняттю ідеального 

crap][perfect (everybody has the same crap so I don‘t feel like I have to be 

perfect), наголошує на чесності перед собою і іншими (share more, People 

want to read honest stories) і сміливість бачити себе «справжнім» з 

використанням однорядних дієприкметників із поєднанням стверджувальних 

і заперечних граматичних основ (It‘s not a problem for me to say when I‘m 

scared, when I‘m impressed, when I‘m not impressed, when I feel fat, when I feel 

on top of the world). 

Тактика персоналізації може також використовуватись у межах 

прагматичного потенціалу PR-стратегії, тому що за допомогою розкриття 

себе як особистості, відокремленої від роботи, респондент апелює до 

споживача як рівний йому і, цим самим, надає споживачу ще одну причину 

порівняти себе і виробника і обрати товар або послугу. 

9. Тактика вдячності експлікується розповідними реченнями або 

вигуками із складнопідрядними реченнями наслідку, причини, мети: Thanks 

God, thanks to, owing to, due to і т.п. Тактика вдячності поєднується з іншими 

тактиками стратегії надання інформації. 

10. Тактика підсумків виражена лінгвістичними маркерами: 

сполучними словами і фразами So, Thus, All in all і т.п.: 

“When we met, you talked about how you find ideas in HBR and put them 

into practice in running your gallery. Can you give us an example of an 

idea/article or two that has been particularly helpful?” 

“[…] So what I took from Drucker was, that even in the rough times, you 

need to have a methodical approach to working with people and allowing them to 
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be their best selves, so they can give you back their best performance.” (Harvard 

Business Review. January 7, 2013). 

У наведеному прикладі разом із ввідною фразою So what I took 

респондент вживає минулий час.  

До цієї тактики респонденти вдаються по завершенні інтерв‟ю, коли 

основні стратегії були задоволені і треба завершити розмову. 

Обрання стратегії надання інформації, що найчастіше трапляється у 

англомовних інтерв‟ю з бізнесменами, замість стратегії ненадання інформації 

свідчить про професіоналізм бізнесменів, котрі, як показують результати 

дослідження, налаштовані на комунікативну співпрацю. 

2.1.4. Реалізація стратегії ненадання інформації  

У сучасній лінгвістиці вважається, що стратегія ненадання інформації є 

конфліктною стратегією через необізнаність чи небажання респондента 

відповідати. Проте, за результатами даного дослідження можна 

стверджувати, що дана стратегія загалом не впливає на кооперативну 

поведінку обох учасників спілкування. Стратегія ненадання інформації 

(HHІ) має на меті пряму чи приховану відмову бізнесмена надати 

журналістові інформацію як професійного, так і особистого характеру [200, 

с. 175]. Політичні, економічні та стратегічні причини відмови надати 

відповідь можуть мати як об‟єктивний, так і суб‟єктивний характер. ННІ 

представлена тактиками: непрямої відповіді (34%), непевності (24%), відмови 

(19%), заплутування (13%), зустрічного запитання (10%). 

1. Тактика відмови надання відповіді експлікується як вербально (I 

can‘t answer this question, Not today…, так і невербально за допомогою 

ремарок журналіста у текст інтерв‟ю [Smiles], [Exhales] тощо: 

 “What do you do to live more sustainably?” 

“[Exhales]…I don‘t have answer to that question.” (The Guardian. 

November 6, 2014). 
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Паралінгвістичний маркер [Exhales]… може вказувати на небажання 

респондента обрати стратегію надання інформації, також на відсутність 

вибору з огляду на певні причини.  

2. Тактика зустрічного запитання найчастіше містить риторичні 

запитання, які обидва учасники комунікації залишають без відповіді. 

(1)  “What is a photographer’s role in fashion these days?” 

“ I think […] That changed a lot. Don‘t you think so?” (The Talks. February 

18, 2013). 

У ДЄ (1) тактика експлікується квеситивом і застосовується для 

передачі вагання відповісти, що може мати стратегічний характер. Її 

вживання має на меті спершу отримати думку журналіста, або респондент 

висловлює інтенцію отримати схвалення власної думки перед її наданням. 

(2)  “The Wii seemed to arrive at this perfect storm moment between 

increased interest in gaming and the advent of plausible motion control […] Why 

would a customer buy your challenge?” 

“The question is, why would you buy our challenge? [Smiles].” [Time 

Interviews. June 18, 2013). 

У прикладі (2) бізнесмен натякає або на недоречність запитання 

журналіста, або вказує на очевидність відповіді, або має невідому стратегічну 

мету, можливо, заплутати, особливо коли використовується з 

паралінгвістичним маркером [Smiles]. 

3. Тактика заплутування реалізується за допомогою сукупності 

розповідних поширених речень, що охоплюють різні тематичні блоки, які 

напряму не пов‟язані із комунікативним блоком, який обирає журналіст. 

(1)  “I‘d imagine that this economy could be a pretty tough one for someone 

selling things that aren‘t strictly necessary, need-to-have products. How else have 

you adapted to the economic climate?” 

“Sometimes, the shopping experience is even more important than the 

products. I look at my wife who is an amazing person with clients, but she‘s never 



107 

 

really selling the product. She‘s selling the experience and the story. That can 

sound pretty heady, but it‘s true. 

For instance, we have a program we call ―Observations‖ where artists 

come in and work right there in the gallery. That came about from thinking about 

the power of Cirque to Soleil. What draws people to Cirque de Soleil? Watching 

amazing talent doing amazing things. So we thought, let‘s allow people to come in 

and look at the amazing works in the front of the gallery, but also see the artist in 

the back of the gallery making the object from scratch. We‘ve featured artists from 

Germany, France, Korea. It connects the actual making with the object itself. 

It‘s not really a new concept; how many times have you seen someone 

making a basket and then seen the organization selling that basket? Jaguar might 

have people visit a factory to see their car being made. It‘s that level of 

appreciation of the process that adds value. Ultimately we‘re talking about adding 

value. 

With our artists, some of them are the only people using a specific technique 

in the world. It‘s theirs. When you can show someone the inner workings of that, 

People light up over it. 

I don‘t consider myself competitive in general, but I‘m fierce about that.” 

(Harvard Business Review. January 7, 2013). 

Останнє речення у прикладі (1) I don‘t consider myself competitive in 

general, but I‘m fierce about that у поєднанні із поширеними розповідними 

реченнями-абзацами вище, що містять низку тактик, які логічно та з 

семантичної точки зору не пов‟язані у змістовну відповідь на поставлене 

запитання, але слугують прагматичній меті респондента заплутати 

журналіста і перейти до іншого тематичного блоку запитань. 

Тактика заплутування може бути прямим переходом на іншу тему 

(інший приклад): 

(2) “So commercial success doesn‘t interest you?” 

“Do I think it‘s good if people like it? I have to like it. If I think that something  
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is good, it is fine. I mean Gladiator came out when my movie Before Night 

Falls came out. Gladiator won the Acadamy Award, Russell Crowe won the 

Acadamy Award. Would I rather be Ridley Scott? No. Do I think Javier Bardem‘s 

performance was better than Russell Crowe‘s, although Russell is an excellent 

actor? Yes. Javier Bardem‘s performance was better. Did we win the Oscar? No. 

Does it matter? No. I mean he was the first Spanish actor to ever be nominated for 

an Academy Award. What does that say about the Academy? There is a level of 

chauvinism over there; it‘s a club.” (The Guardian. 09.11.2016). 

У наведеній ДЄ тактика заплутування має у своєму арсеналі 

різноманітні маркери: інші імена, бренди тощо та риторичні запитання, 

запитання до самого себе з відповідями або без них. Вона сприяє 

пом‟якшенню конфліктності, адже може апелювати до необізнаності 

журналіста з даного питання. 

4. Тактика непрямої відповіді може реалізуватися реченнями на 

позначення «згоди» чи «незгоди»: 

(1) “So it comes natural to you to work with your brother as your producer 

then?” 

“I love working with my brother and he is also the one that runs our family‘s 

production company. We are very lucky to be able to work together even though 

we are siblings and it is really great having your big brother with you on set.” 

(The Talks. June 29, 2011). 

Питання журналіста у прикладі (1) має на меті отримати у відповідь 

ствердну або заперечну відповідь (Yes/No). Проте, бізнесмен, обираючи 

тактику непрямої згоди, лише натякає на ствердну відповідь через ряд 

повних розповідних речень і прикладів.  

(2)  “We knew you were a talented filmmaker and painter, but we didn‘t 

know about your photographic skills until you recently toured the world with a 

Polaroid exhibition.” 

“First of all, I didn‘t intend to be a photographer and I didn‘t intend to be a 

movie director. I am not a photographer, but I took photographs. And the 
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photographs that I took are very physical; they are like paintings in a way.” (The 

Talks. July 6, 2011). 

У прикладі (2) ввідна фраза First of all свідчить радше про доведення 

протилежного тому, що висловлено журналістом у репліці-стимулі.  

Обрання тактики непрямої ствердної або заперечної відповіді може 

бути зумовлено або її очевидністю, або небажанням бізнесмена задовольнити 

максиму якості, що, у свою чергу, може бути причиною різних лінгвістичних 

і нелінгвістичних факторів. Обираючи цю тактику, бізнесмен обирає «шлях 

відступу», не бажаючи переходити до конфліктної комунікації. 

5. Тактика непевності експлікується маркерами на зразок well, I don‘t 

know, I‘m not sure: 

“Do you think you are a better artist because your movies are driven by a 

higher consciousness?” 

“I don‘t know. You can catch ideas at a deeper level when you start 

meditating. Intuition grows, and intuition is the number one tool for an artist – 

feeling and thinking combined. When you are working on a painting, it‘s like 

you know, and you enjoy the doing so much. It‘s the same way with films. The 

enjoyment of working increases, the enjoyment of everything increases. The ideas 

are flowing, and the feeling that you can get it to feel correct. You know what that 

is. It‘s a knowingness that grows. It‘s really beautiful.” (The Talks. October 15, 

2014). 

Тактика непевності виражає несформованість власної думки. На 

противагу тактикам стратегії ненадання відповіді, її використання тут 

свідчить про несвоєчасність запитання і не скасовує відповідь на нього у 

майбутньому. Використання невербального маркеру (у бізнес-інтерв‟ю 

курсивом you know) відносить адресанта до власного досвіду у пошуках 

відповіді на запитання. 

Незважаючи на різний ступінь конфліктності тактик стратегії, що 

розглядається, вона є мінімальною, адже стосунки ЖУРНАЛІСТ-

БІЗНЕСМЕН налаштовані на співпрацю і ненадання інформації може бути 
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пов‟язане або з неготовністю сформулювати точку зору, або з певним 

професійним або особистим секретом, або з типом інформації, що треба 

надати.  

Регулювання стратегій і тактик покладено здебільшого на журналіста, 

проте нерідко респондент сам обирає час або місце певної стратегії чи 

тактики залежно від своїх цілей чи намірів, адже він є тим, від кого потрібна 

певна інформація, а отже, можна цілком маніпулювати журналістом у цьому 

питанні. 

2.1.5. Реалізація корпоративної стратегії 

Корпоративна стратегія (КС) – це комунікативна стратегія, що описує 

спільний напрямок розвитку підприємства за допомогою зусиль всіх його 

учасників, охоплює усі напрямки його діяльності. Корпоративна стратегія 

часто формується вищим керівництвом підприємства [323]. 

В мультибізнесових підприємствах корпоративну стратегію називають 

ще «загальною» або «портфельною», оскільки вона тісно пов'язана з 

конкурентною (бізнесовою, діловою), яку власне визначає, а остання 

забезпечує реалізацію першої. У дослідженні КС включає тактики збірного 

«ми» (78%) і егоцентризму (22%). 

1. Тактика збірного «ми» представлена займенником we та 

дієсловами у теперішньому простому часі, що узгоджуються із підметом, 

представленим іменником або займенником першої особи множини: 

“What are the advantages, in your view, of a tablet-style, dual-screen 

interface that employs one kind of motion control versus a controller-less interface 

with a single screen that‘s gesture-driven?” 

“First of all, we don‘t require that all developers implement Wii U GamePad 

dual-screen functionality into their games, but from a Nintendo first-party 

development standpoint, we‘re putting a lot of focus into how we can leverage two-

screen gameplay. We look at it both in terms of how we can provide new gameplay 
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experiences, but also in terms of how we can improve the interface. We think that 

with the two screens and the touchscreen, we‘re able to provide experiences that 

are much more convenient and easy to use for the consumer. […] Obviously, we‘re 

gonna put our efforts into taking advantage of the hardware capabilities to create 

amazing new experiences for our consumers, but it‘s up to other developers to 

decide how they want to bring their creative ideas to life.” (TIME INTERVIEW. 

18, 11, 2013). 

Важливість використання тактики збірного «ми» свідчить про 

командну роботу учасників компанії, їхнє прагнення до вдосконалення усієї 

системи, уваги до співробітників, позитивної професійної атмосфери. 

Тактика найчастіше зустрічається у межах етнолінгвокультур Англосфери, 

Південної Азії і Далекого Сходу, що повʼязано з культурою відповідних 

країн та традиціями виховання. 

2. Тактика егоцентризму є протилежною тактиці збірного «ми» і має 

на меті зворотній комунікативний ефект – виділити респондента як 

самостійну одиницю компанії або бренду, незалежну від інших працівників, 

що працюють над створенням і просуванням бренду. У такому разі 

частотними є використання займенників I, my, фраз типу As fo me, As far as I 

believe. Частіше за все тактика порушення норм корпоративної етики 

використовується разом з тактикою власної думки. 

Тактика егоцентризму передає індивідуалізм у бізнесі, прагнення до 

визначення авторитету або навпаки нівелювання авторитетів і встановлення 

власних «правил гри». Найчастіше тактика егоцентризму трапляється у 

російської етнолінгвокультури та у «творчих» галузях: мистецтві, моді та 

дизайні, видавничій справі.  

2.1.6. Реалізація національної стратегії 

Національна стратегія (НС) застосовується з метою популяризації і 

підкреслення національного, державного пріоритетів, позитивних якостей і 

розвитку бізнес-представників певної етнолінгвокультури. 
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Незважаючи на небагатий арсенал тактик (одна), виокремлюємо 

національну стратегію у окрему стратегічну групу англомовних бізнесменів, 

оскільки її прагматична інтенція яскраво виражає ставлення представників 

різних етнолінгвокультур до країни походження, експлікує любов до країни і 

національного виробника. НС яскраво реалізується тактикою патріотизму у 

низці етнолінгвокультур: 

“We, the Chinese, are able to provide the highest quality standards, My 

vision for the future is the incoming era … where the things are made by a Chinese 

(Laughs).” (SPIEGEL. January 22, 2016). 

У даній ДЄ представник китайської етнолінгвокультури 

використовуються такі лінгвістичні маркери на позначення «свого» та 

національної складової: присвійний прикметник Chinese, що вказує на 

приналежність до національності або країни Китай: субстантивований 

прикметник Chinese разом із неозначеним артиклем a, що вживається на 

позначення будь-якого представника китайської етнолінгвоспільноти. 

НС найчастіше містить іменники, власні назви, або іменникові 

словосполучення, також присвійні і особові займенники my/this country, we; 

також відносні прикметники на позначення країни походження або 

присвійний займенник our (I don‘t want my kids to leave this country. I love it!; 

British quality; our values). Цей тактико-стратегічний ресурс найчастіше 

використовує російська етнолінгвокультура. Ця тактика може також бути 

реалізованою у межах ВК. 

Використання тактики патріотизму свідчить, що бізнесмен-

представник етнолінгвокультур є національнозорієнтованим і може 

імпліцитно не сприймати інших конкурентів як рівних, якщо вони 

представляють іншу країну. Ця тактика може також бути реалізованою у 

межах стратегії витіснення конкуренції. 

Бізнесмени походять з різних етнолінгвокультур, кожна з яких має свої 

комунікативні риси, що позначаються на веденні бізнесу та витісненні 

конкурентів зі сфери впливу власної галузі. 
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Процентні коефіцієнти вживання кожної виокремленої нами тактики у 

бізнес-інтерв‟ю наведені у Додатку А (Рейтинг комунікативних тактик за 

процентним співвідношенням  частоти вживання у англомовних бізнес-

інтерв‟ю). Додаток В (Діаграми розподілу комунікативних тактик по 

стратегіям) містить рейтинг (%) тактик у межах окремих стратегій. 

Процентні співвідношення вживання окремих комунікативних тактик серед 

етнолінгвокультур наведені у Додатку  Ґ (Частота вживання комунікативних 

тактик у етнолінгвокультурах), також аналогічну інформацію по стратегіям. 

Додаток Д (Процентне співвідношення вживання комунікативних стратегій у 

етнолінгвокультурах) містить інформацію щодо вживання PR-стратегії 

окремими етнолінгвокультурами. 

Висновки до другого розділу 

У другому розділі запропоновано типологію комунікативних тактик і 

стратегій у англомовних бізнес-інтервʼю, вивчено особливості їхньої 

реалізації, подано результати інтерпретації кореляції розподілу стратегій і 

тактик у КП респондентів. Виокремлено шість стратегій із відповідним 

арсеналом тактик, якими послуговуються бізнесмени будь-якої 

етнолінгвокультури під час інтерв‟ю: PR-стратегія (38%), стратегія 

витіснення конкуренції (7%), стратегія надання інформації (43%), 

стратегія ненадання інформації (7%), корпоративна стратегія (4 %) та 

національна стратегія (1%). 

У межах PR-стратегії (PR) було визначено такі тактики: 

позиціонування (21%), гіперболізації (19%), диференціації (11%), досвіду 

(11%), перспективи (10%), ноу-хау (9%), зменшення (8%), зворотного зв‘язку 

(8%), агітаційна тактика (3%). PR-стратегія представлена констативами, 

промісивами, рідше – перформативами. Типовими лінгвістичними маркерами 

PR-стратегії є іменники-назви компаній або антропоніми, продукції, інші 

соціально-оцінні найменування, відносно-якісні  прикметники, кількісні та 
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порядкові числівники з прикметниками вищого/найвищого ступеню 

порівняння; іменні та дієслівні словосполучення, словосполучення на 

позначення професіональної діяльності з дієсловами теперішнього або 

минулого часу доконаного виду, прості і складні стверджувальні і заперечені 

речення з різними видами зв‟язку. 

До стратегії витіснення конкуренції (ВК) було віднесено тактики: 

наставника (24%), критики (23%), відсторонення (14%), попередження 

(12%), образи (10%),  елітарності (7%), конфронтації (7%), нівелювання ролі 

«великої» компанії (3%). Їх розподілено між двома смисловими групами: 

тактики прихованої і відкритої конкуренції. ВК представлена констативами, 

рідше менасивами. Характерними маркерами є: вставні слова та фрази, 

займенники третьої особи множини they на позначення бізнес-конкурентів, 

також використання бінарної опозиції, іменні та дієслівні словосполучення  з 

підсилювальними якісними прикметниками на позначення найвищої або 

найнижчої якості, протиставні та заперечні речення, а також ступені 

порівняння прикметників, різні типи речень, що містять образи бізнес-

суперників або компаній, які вони представляють. 

У межах стратегії надання інформації (НІ) виокремлено тактики: 

підтвердження (24%), персоналізації (18%), рефлексії (17%), аргументації 

(13%), прикладу (8%), спростування (8%), цитування (5%), самозвертання 

(4%), підсумків (2%), вдячності (1%). Вербально стратегія НІ виражена 

еліптичними або довгими поширеними реченнями на позначення згоди. 

Частотними є заперечні речення. Тактика аргументації найчастіше 

реалізується складнопідрядними реченнями зі зʼясувальними та 

обставинними сполучниками. Найуживанішими є констативи, рідше – 

квеситиви у межах тактики самозвертання. 

Стратегія ненадання інформації (HHІ) представлена тактиками: 

непрямої відповіді (34%), непевності (24%), відмови (19%), заплутування 

(13%), зустрічного запитання (10%). У межах ННІ найчастіше трапляються 

невербальні маркери КП бізнесменів. У бізнес-інтерв‟ю їх подано у 
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квадратних дужках як коментар журналіст. Три крапки позначають 

неготовність бізнесмена надати відповідь. Респонденти вживають заперечні 

речення. У ННІ частіше, ніж в інших стратегіях, трапляються квеситиви у 

межах реалізації тактики зустрічного запитання та директиви у тактиці 

відмови. 

Корпоративна стратегія (КС) включає тактики збірного «ми» (78%) і 

егоцентризму (22%). Найуживанішими тут є займенники першої особи 

однини або множини (I, we), які є основними вербальними маркерами. 

Нерідко у тактиці збірного «ми» замість займенника використовують 

іменник-власну назву компанії. Тактика збірного «ми» свідчить про 

важливість командної роботи учасників компанії, уваги до співробітників. 

Тактика найбільш характерна для етнолінгвокультур Англосфери, Південної 

Азії і Далекого Сходу. 

У межах національної стратегії (НС) визначено тактику патріотизму. 

Незважаючи на найменший відсоток уживання виокремлюємо цю стратегію, 

бо її прагматична інтенція яскраво виражає ставлення бізнесменів до країни 

походження і містить іменники-власні назви або іменникові 

словосполучення, також присвійні і особові займенники my/this country, we; 

також відносні прикметники на позначення країни походження або 

присвійний займенник our. Цей тактико-стратегічний ресурс найчастіше 

використовує російська етнолінгвокультура. Ця тактика може також бути 

реалізованою у межах ВК. 

У реалізації КП бізнесменів найпоширенішою стратегією виявилась 

стратегія надання інформації (43%), найрідкіснішою – національна (1%). 

Найпоширенішими тактиками виявилися тактики підтвердження (10,5%), 

позиціонування (8,2%), персоналізації (7,6%). Найменш вживаними стали 

тактики нівелювання ролі «великої» компанії (0,2%), конфронтації (0,5%) і 

елітарності (0,5%) та вдячності (0,6%). 
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РОЗДІЛ ІІІ. ЕТНОЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ 

КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ БІЗНЕСМЕНІВ 

В АНГЛОМОВНОМУ МЕДІЙНОМУ ІНТЕРВ’Ю 

3.1. Типологія етнолінгвокультур на матеріалі англомовних 

бізнес-інтерв’ю 

З огляду на країну походження та розвитку бізнес-діяльності 

респондентів бізнес-інтерв‟ю розрізняємо особливості комунікативної 

поведінки етнолінгвокультур, що увійшли до матеріалу дослідження. Різниця 

комунікативного стилю учасників інтерв‟ю визначена формою їхньої 

комунікативної поведінки і виявляється у використанні характерних 

вербальних і невербальних засобів залежно від прагматичних настанов 

мовців та національної специфіки. 

За теорією комунікативних стилів Вільяма Гудикунста, виокремлюють 

такі основні дихотомії стилів комунікації: 1) прямий – непрямий; 2) 

розгорнутий – згорнутий; 3) особистісний – контекстуальний або суспільно 

орієнтований; 4) інструментальний – афективний [265, p. 173-191]. З погляду 

мови як рідної–нерідної, представників бізнесу можна поділити на: 1) 

етнолінгвокультури, для яких англійська мова – рідна (американська, 

британська, канадська, австралійська); 2) етнолінгвокультури, для яких 

англійська мова – іноземна (швецька, німецька, австрійська, італійська, 

французька, іспанська, бельгійська, нідерландська, люксембурзька, 

українська, російська, індійська, пакистанська, китайська, 

південнокорейська, японська і ін.) [44]. 

Залежно від розміщення етнолінгвокультур, що розглядаються, на 

карті світу, а також англійської мови як рідної-нерідної і особливостей 

комунікативної поведінки їхніх представників, виокремлюємо:  

1. ЕТНОЛІНГВОКУЛЬТУРИ АНГЛОСФЕРИ (англійська, 

американська, канадська, австралійська) – група англомовних 

етнолінгвокультур, об‟єднаних однією (англійською) мовою, що утворилася 
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шляхом заселення колоній Британської Імперії переселенцями з Островів 

[305; 314]. 

2. КОНТИНЕНТАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКІ ЕТНОЛІНГВОКУЛЬТУРИ – 

група етноінгвокультур, що розміщені у континентальній Європі. В 

залежності від розташування та історико-культурної спадщини, серед них 

розрізняємо: 2.1. Північноєвропейські етнолінгвокультури – група, 

представлена в нашій роботі Швецією; 2.2. Західноєвропейські 

етнолінгвокультури – група, що включає представників із Німеччини, Італії, 

Франції, Іспанії, Бельгії і Люксембургу; 2.3. Східноєвропейські 

етнолінгвокультури – група, до якої належать Україна та Росія [314]. 

3. АЗІЙСЬКІ ЕТНОЛІНГВОКУЛЬТУРИ – група етнолінгвокультур, 

серед яких: 3.1. Етнолінгвокультури Південної Азії (індійсько-пакистанська); 

3.2. Етнолінгвокультури Далекого Сходу (китайська, японська, 

південнокорейська) [314]. 

Ці етнолінгвокультури частково виокремлені на основі студій, 

присвячених іміджеології, комунікативному стилю та етикету [139; 266, 

p. 326–361]. Отримані результати на основі аналізу тактико-стратегічного 

потенціалу бізнесменів-представників різних етнолінгвокультур наведено у 

Додатках Ґ, Д.  

3.1.1. Етнолінгвокультурні особливості комунікативної поведінки 

бізнес-представників Англосфери 

Бізнесмени-представники етнолінгвокультури Англосфери є носіями 

англійської мови. Серед основних ознак комунікативного стилю бізнесменів-

представників етнолінгвокультур Англосфери розрізняємо такі: 

1. Вони вільно володіють англійською мовою, що здебільшого є 

рідною мовою спілкування. Про це свідчить широке використання лексико-

граматичних конструкцій та сталих словосполучень, притаманних 

англійській мові. Слід відзначити широке використання пасивних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
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конструкцій та лексем-професіоналізмів, складних оцінних прикметників з 

підсилювальними прислівниками, що допомагають визначити поняття та 

надати оцінку. 

2. Представникам етнолінгвокультур Англосфери рідко властивий 

специфічний національний (або місцевий) колорит. Це можна пояснити 

загалом глобальним поширенням бізнес-діяльності та економічними 

особливостями розвитку країн, що представлені цими бізнесменами. Всі 

підприємці із етнолінгвістичної групи Англосфери є представниками 

розвинених країн з високим валовим прибутком. 

3. Оскільки бізнесмени представляють інноваційні галузі, мовні 

явища швидко реагують на зміни у житті суспільства, та респонденти-

бізнесмени даної етнолігвістичної групи нерідко використовують неологізми, 

зокрема лексеми-професіоналізми. 

3.1.1.1.  Англійська етнолінгвокультура 

На основі вербальних маркерів виявлено, що англійській 

етнолінгвокультурі притаманні такі комунікативні риси: завзятість, 

амбіційність, наполегливість, безстрашність, традиційність, гордість, 

метафоричність висловлювань, висока самооцінка, поміркованість. За 

кількісними даними найпотужнішою серед представників англійської 

етнолінгвокультури є стратегія надання інформації (47%), далі йде PR-

стратегія (36%), ненадання інформації (7,5%), витіснення конкуренції (5,9%), 

корпоративна (2,4%) та національна (0,7%). (див. Додаток Д). Специфікою є 

те, що бізнесмени з Великої Британії реалізували усі комунікативні тактики з 

нашої типології. 

Незважаючи на репутацію досить стриманої і поміркованої нації, 

англійські бізнесмени часто вдаються до перебільшень і наголошень на 

унікальності їхньої справи, що може свідчити про їх завзятість: 
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(1) “Now that you have SpaceShipTwo's first rocket-powered flight under 

your belt, how many more steps do you have to go before you're going to be taking 

passengers up into space?” 

“[We] talk as if we're going to space every year for the last seven years, but 

now, I can properly say, "We are going to space this year.” (Engadget. 

02.05.2013). 

(2) “What was your favourite part of the process of creating a fragrance?” 

“Working with Rosie and Mario [Testino] for the shoot was incredibly 

exciting. Especially as Mario has a long-standing relationship with Burberry. […] 

London we had such amazing support and it‘s just been unbelievable […].” 

(Stylist Magazine. 13.03.2014). 

Лінгвістичними доказами комунікативної риси у ДЄ (1) є порівняльна 

конструкція as if, простим реченням, словосполученнями на позначення 

«темпоральності». 

У прикладі (2) респондент вживає експресиви. Це виражається низкою 

прислівників та прикметників оцінного характеру та словосполучень на 

позначення «позитивних вражень», «наголошення на винятковості ситуації» 

(Especially; unbelievable; incredibly exciting; amazing support). Тут підприємець 

використовує тактику вдячності та паралельно тактику позиціонування, 

виражаючи задоволення від співпраці із бізнес-партнером, який відповідає 

стандартам та очікуванням (Mario has a long-standing relationship with 

Burberry). 

Англійські бізнесмени відрізняються амбіційністю: 

 “If I can provide the leadership to the organization to ensure we deliver that 

and if the rest of the staff continue to step up to the plate in the way they are doing 

at the moment then I am incredibly confident that we are going to deliver an event 

that the whole of Europe and the whole of Azerbaijan is proud of.” (Around The 

Rings. 11/28/14). 

У даній репліці-відповіді респондент висловлює впевненість у власних 

можливостях захопити європейський та азербайджанський ринки. Для 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.engadget.com%2F&ei=OG1BU9O8FIG54ATgyYCwCQ&usg=AFQjCNH9i8aKCZZaKGN9KI6GhUuecStkfA&bvm=bv.64125504,d.bGE
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поставленої мети англійський бізнесмен також висловлює сподівання, що 

його підлеглі продовжуватимуть працювати так само добре, а він 

спроможний організувати роботу всієї компанії у бажаному напрямку. 

Одиничними лінгвістичними маркерами тут виступають модальні дієслова на 

позначення «спроможності»; граматична форма зі значенням майбутнього 

«Be going to» для вираження планів, намірів; умовні речення на позначення 

майбутнього часу; окремі лексеми the whole, incredibly, proud of і т.п.; 

словосполучення provide the leadership, incredibly confident тощо. 

“St. Luke‘s is a manifestation of a fundamental shift that is going on deep 

within society – namely, a quest for meaning in life that cuts deeper than the kind 

of wild profitability promised in a dot-com. Personally, I‘m very ambitious to be 

an example of a major alternative way of doing business. I want us to experiment 

with the capitalistic formula and come up with a new way to pursue the profit 

motive and succeed in the marketplace.” (Harvard Business Review. September 

2000 Issue). 

Наведений приклад містить якісний прикметник, відповідь бізнесмена 

характеризується високою експресивністю та налаштованістю на реалізацію 

планів (Personally, I‘m very ambitious). Вживаючи словосполучення на кшталт 

fundamental shift, cuts deeper, alternative way of doing business, a new way of на 

позначення новаторства й поступу у бізнес-діяльності, респондент передає 

намір збільшити прибутки і підняти статус підприємства у галузевому 

рейтингу (to pursue the profit motive and succeed in the marketplace). 

Важливою комунікативною рисою представників англійської 

етнолінгвокультури є наполегливість у втіленні бізнес-планів. 

Найчастотнішими вербальними маркерами є слова, словосполучення та 

прості речення, як-от pursue, proceed, continue, can‘t stop developing, step up, 

tend to, anticipate, don‘t rest, don't drop the ball, try and create, otherwise we 

couldn't sleep; once the team makes a decision, the rest of the company abides by 

it: 

https://hbr.org/archive-toc/BR0009?cm_sp=Article-_-Links-_-Magazine%20Issue
https://hbr.org/archive-toc/BR0009?cm_sp=Article-_-Links-_-Magazine%20Issue
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“This is the final part of a very popular series. Was there a pressure when 

conceiving it?” 

“It's important to us that we don't drop the ball and we don't rest on our 

laurels and that we actually try and create something good, because otherwise we 

couldn't sleep.” (GQMagazine. 12 September 2013). 

Даний приклад представлено констативами та промісивами, що 

реалізують інтенцію респондента сфокусувати всю увагу на поставленій меті, 

а саме постійному вдосконаленні продукту. Таку пропозицію бізнесмен 

передає за допомогою однорідних заперечених речень типу we don't drop the 

ball, we don't rest on our laurels та стверджувальних речень на противагу 

попереднім (we actually try and create something good). Висловлювання робить 

акцентуйованим уживання прикметників і прислівників important, actually, 

складеного присудку try and create та підрядного речення причини otherwise 

we couldn't sleep. 

Іншою частотною комунікативною рисою, що експлікується у 

діалогічних єдностях інтервʼю з англійськими бізнесменами, є їхня 

безстрашність перед труднощами:  

(1) “Many of your admirers as well as detractors would tend to agree on 

one point: you are generally a man without fear. Do you have any fears?” 

“Bernie Ecclestone: No. It could well be one of my greatest assets … or 

strengths. I won‘t be threatened or intimidated by anyone and I‘ve always been 

prepared to do what is necessary to defend my interests.” (Autoweek. July 2, 

2013). 

(2) “We operate on a trust mechanism that grants greater efficiency and 

direction: once the team makes a decision, the rest of the company abides by it, 

without a vote. There‘s this immense trust in everybody. We all know that nobody 

will ever let anybody else down. That‘s why we are absolutely fearless.” (Harvard 

Business Review. September 2010 Issue). 

У ДЄ (1) і (2) лексеми на позначення «сміливості» на зразок fearless 

разом із експресивами та репрезентативами для вираження наполегливості та 

https://hbr.org/archive-toc/BR0009?cm_sp=Article-_-Links-_-Magazine%20Issue
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командної гри чітко відображають пропозицію бізнесмена, що передає його 

відвагу та впевненість у майбутньому компанії. Аргументація полягає у 

налагодженому механізмі роботи підприємства, який застраховує від 

можливої поразки та запрограмований на подальший успіх, що перевершує 

попередні результати (We operate on a trust mechanism that grants greater 

efficiency and direction). Також респондент наголошує на важливій умові 

досягнення таких високих результатів, що полягає у беззаперечній 

підпорядкованості усіх підлеглих прийнятим попередньо рішенням (once the 

team makes a decision, the rest of the company abides by it, without a vote).  

Традиційність британських респондентів виражається за допомогою 

такого лінгвістичного матеріалу: British quality, our values, our heritage, our 

archives, our history and our culture, respect, without losing the timeless qualities: 

“You are the wunderkind of London fashion, do you feel pressure to keep 

doing amazing collections season after season?” 

“It‘s not about me or any one person, it‘s about Burberry. I admire this 

company and everything it stands for. When I arrived I said it was a beautiful 

jewel that needed polishing and over the last few years we have done that and 

believe there is even more to come. It‘s a brand with the most incredible heritage 

and history of over 155 years and yet at the same time it‘s incredibly modern and 

in touch with what is going on today.” 

[…] 

“What‘s been your favourite collection that you‘ve done and why?” 

“For me design is very instinctive, whether it‘s a jacket, a building or a 

fragrance bottle, I approach it with the same mindset and eye. With Burberry that 

always starts with our heritage and our archives – taking elements of our history 

and our culture – and putting them into today‘s lifestyle and the dynamics and 

speed of the way we all live today. We really respect those elements in the design 

process then try to add something modern to make it feel relevant for today without 

losing the timeless Burberry qualities.” (Stylist Magazine. 13 March 2014). 

https://www.stylist.co.uk/
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Наведені мовні інтеракції засвідчують переконання бізнесмена у 

важливості слідування традиціям Великої Британії, зокрема усталеним 

звичаям виробництва відомого англійського бренду Burberry. Натомість у 

мікродіалогах присутня опозиція «old][new» на позначення складності 

поєдання усталених норм виробництва та новітніх тенденцій у моді та 

виробництві (try to add something modern to make it feel relevant for today 

without losing the timeless Burberry qualities). Таким чином, англійські 

респонденти у бізнес-діяльності з багатою історію прагнуть не відділяти 

минуле від сучасності, а намагатися знайти гармонійне поєднання обох. 

Пропозиції такого характеру є свідченням прояву гордості англійських 

бізнесменів, які дуже високо цінують власну культуру, історію та роблять 

акценти на приналежності до місцевого колориту, що дозволяє виокремити 

таку їхню комунікативну рису: 

(1) “How much does your organisation's culture influence regional offices?” 

“[…] Even in large companies with strong corporate cultures, such as Shell 

and IBM, you can't override national culture. All but one of our regional directors 

are from the countries they are working in. We value that and we value the 

diversity it brings.” (The Guardian. 08.01.2013). 

(2) ―[…] Somebody who owns the land in the US has a huge incentive to 

want to drill. It‘s not the case in the UK and the complexity of this island means 

it‘s just unlikely we‘re going to be able to replicate what has happened in the US.” 

(www.pwc.com. 14 August 2017). 

У прикладі (1) респондент використовує тактику патріотизму, 

вживаючи заперечні конструкції типу you can't override national culture та 

граматичної основи із лексемою на позначення «високого поціновування» 

типу We value that. Такі лінгвістичні маркери виражають переконання 

англійського бізнесмена у неможливості не лише британця, але будь-яких 

представників своєї країни на світовому ринку не брати до уваги особливості 

тієї країни, її звичаї та історію, з якої вони походять. 



124 

 

Ступінь вираження національної гордості поступово знижується серед 

тих представників англійської етнолінгвокультури, професійні галузі яких – 

інформаційні та інші високі технології. Це можна пояснити, з одного боку, 

орієнтацією такого бізнесу на глобального споживача, нівелюючи при цьому 

національну специфіку чи місцеві вподобання. Проте, вираженням тактики 

патріотизму у таких бізнес-інтерв‟ю можуть слугувати частотні повтори чи 

вживання назви країни чи її похідних варіацій, як-то the UK, local, Great 

Britain. Зокрема, в інтерв‟ю, з якого було взято наведений вище приклад (2) 

слово «UK» зустрічалося 19 разів. Така референція респондента свідчить про 

те, що у висловленні пропозицій, він відштовхується від національних 

показників та порівнює інші результати з аналогічними у власній країні, що є 

для нього важливим. Вживаючи тактику персоналізації, англійський 

бізнесмен у галузі енергетики акцентує увагу, що модель США є 

неможливою і неприйнятною у Сполученому Королівстві через усталені 

норми імплементації технології у Великій Британії.  

Також англійці наголошують на тому, як багато зусиль було вкладено: 

“What is your greatest achievement?” 

“My association with this organisation, of which I'm very proud. We've 

made memorable strides and weathered big storms. We're growing significantly 

[…].” (The Guardian. 08.01.2013). 

“You are the wunderkind of London fashion, do you feel pressure to keep 

doing amazing collections season after season?” 

“It‘s not about me or any one person, it‘s about Burberry. […] When I 

arrived I said it was a beautiful jewel that needed polishing and over the last few 

years we have done that and believe there is even more to come […].” 

(Stylist Magazine. 13.03.2014). 

Врешті-решт, британські бізнесмени розкуті у бесіді, часто у 

неформальному стилі (You know, very, very clean, Thanks, thanks much etc.). На 

відміну від американських бізнесменів, вони відкрито відповідають на 

провокативні питання з усією серйозністю і відповідальністю: 
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“Does it trouble you that you may be facing charges in Germany […]?” 

“BE: […] I can‘t really speculate. But I have a lot of faith in justice systems  

I don‘t think people go out of the way to pursue people without cause. […] I 

am not worried in the least because I have told the truth.” (Autoweek. 

02.07.2013). 

Англійці сповідують віру у «чесну гру» в бізнесі, не толерують 

хитрості і підступності (honesty, truth, faith, responsibility, justice тощо). На 

відміну від американських колег, британська етнолінгвокультура менш 

стримана у реалізації стратегії ВК. Вона частіше використовує тактики 

відкритої конкуренції, що допомагає крок за кроком нівелювати роль 

конкурента, довівши його невідповідність сучасним вимогам ринку. 

Розповсюдженою комунікативною рисою англійських бізнесменів 

виступає метафоричність висловлювань, здатність вживати ідіоми з 

переносним значенням, даючи харктеристику не прямо, а завуальовано:  

(1) “In this case it's the idea that one of the characters deliberately drags his 

friends back so that he can rule the roost again.” (GQ. 12 September 2013). 

(2) “Would it make sense for RIM, down the line, to offer the same 

capabilities for those using non-SAP CRM systems, such as Siebel or PeopleSoft?” 

“That onus has been taken on by SAP and RIM. There‘s also a lot of overlap 

in their customer base. They‘re trying to hit the low hanging fruit first – their own 

customer base – and make sure all the kinks are ironed out before they go into a 

mass release.” (IT Business. May 10th, 2008). 

(3) “One of our creative directors said recently that working at St. Luke‘s is 

like being on a roller coaster just at the moment when the car seems about to crash 

to the ground. An amusement park is safe – that‘s an essential part of the 

experience – but the ride can be scary.” (Harvard Business Review. September 

2000 Issue). 

(4) “[…] Do you define these as the same top ICT growth regions 

internationally?” 

https://hbr.org/archive-toc/BR0009?cm_sp=Article-_-Links-_-Magazine%20Issue
https://hbr.org/archive-toc/BR0009?cm_sp=Article-_-Links-_-Magazine%20Issue
https://hbr.org/archive-toc/BR0009?cm_sp=Article-_-Links-_-Magazine%20Issue
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“A: … Absolutely… Worldwide you can‘t put the technology genie back in 

the bottle, you can‘t put the commerce genie back in the bottle, but barring 

political unrest which unfortunately we have far too much of in the world today, 

barring disruptions like that we are going to see amazing growth worldwide in all 

of these economies…” (IT Business. April 17, 2014). 

У прикладах (1–4) респондентами вжито ідіоматичні вислови: rule the 

roost на позначення «мати владу над кимось, контролювати щось». У 

прикладі (2) також є ідіоми: hit the low hanging fruit, що означає «досягти 

якоїсь легкої мети/цілі», та make sure all the kinks are ironed out – «залагодити 

всі питання». Таким чином бізнесмени протиставляють свій бізнес іншим 

компаніям і характеризують їхню діяльність як таку, що не ставить перед 

собою високих та амбітних цілей, а вдовольняється меншим. 

Висока самооцінка британських бізнесменів свідчить про 

усвідомлення ними свого професіоналізму, але може бути й ситуативною: 

“We are not afraid to mock and provoke because we always want to get at 

the uncompromising truth. […] Our creativity has an urgency and an anger and a 

playfulness about it that come straight out of the heart of St. Luke‘s.” (Harvard 

Business Review. September 2000 Issue). 

У наведеному прикладі використано тактику гіперболізації та 

елітарності. Використання маркерів типу We are not afraid, Our creativity, 

urgency, anger, playfulness в одному ряді для надання характеристики свідчать 

про вживання стилістичного прийому – оксюморону. Вживання розповідних 

речень з різними видами зв‟язку, наприклад, it that come straight out of the 

heart of St. Luke‘s, експлікує комунікативну інтенцію респондента висловити 

переконання, що найкращі бізнес-якості зосереджені за вказаною «адресою». 

Представникам англійської етнолінгвокультури також притаманна така 

комунікативна риса як поміркованість: 

(1) “With the imminent arrival of the iPhone in Canada and chances that it 

will be adopted by sales people do you think SAP will make a move in this 

direction – and woo Apple as well?”  

https://hbr.org/archive-toc/BR0009?cm_sp=Article-_-Links-_-Magazine%20Issue
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“[…] Right now the iPhone is stronger on the consumer side. It goes back to 

my comment about the installed base. You see a higher penetration of BlackBerries 

in the installed base here than any other device. It would take some time before the 

iPhone gets widely as adopted in the enterprise.” (IT Business. May 10, 2008.) 

(2) “Of course, I‘m not saying that being fearless in experimentation isn‘t 

sometimes a frightening experience. It is.” (Harvard Business Review. September 

2000 Issue). 

У наведених репліках-відповідях (1–2) британські бізнесмени 

експлікують свідоме гамування субєктивного ставлення до подій, речей, 

людей. Лінгвістичними маркерами виступають складні запитальні речення на 

кшталт do you think SAP will make a move in this direction – and woo Apple as 

well?, вживанням розповідних речень у функції констативів або промісивів: 

Right now the iPhone is stronger on the consumer side або You see a higher 

penetration of BlackBerries in the installed base here than any other device. It 

would take some time before the iPhone gets widely as adopted in the enterprise, 

що вжиті з метою окреслення сфери впливу і поточної ситуації. Вживання 

порівнянння before the iPhone gets widely as adopted експлікує ґрунтовну 

впевненість бізнесмена у перемозі місцевого бренда на ринку. 

 

3.1.1.2. Американська етнолінгвокультура 

Американська етнолінгвокультура характеризується такими 

комунікативними рисами: неформальність, прямота, відкритість, 

прагматизм, лідерство, що загалом корелює з уживанням комунікативних 

стратегій у межах етнолінгвокультури: надання інформації (41%), PR 

(40,1%), ненадання інформації (8,1%), витіснення конкуренції (7,7%), 

корпоративна (3%). (див. Додаток Д). Етнолінгвокультурною специфікою є 

відсутність реалізації національної стратегії. 

Американським бізнесменам притаманна неформальність манери 

спілкування, незалежно від соціального статусу і бізнес-успіху (Wow!, 

https://hbr.org/archive-toc/BR0009?cm_sp=Article-_-Links-_-Magazine%20Issue
https://hbr.org/archive-toc/BR0009?cm_sp=Article-_-Links-_-Magazine%20Issue
https://hbr.org/archive-toc/BR0009?cm_sp=Article-_-Links-_-Magazine%20Issue
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Amazing!, Awesome!, Actually, Of course, Well, Also, You know) [229]. На нашу 

думку, це в основному залежить від формату інтерв‟ю, який задається ще 

перед початком бесіди, та від ступеню знайомства з інтерв‟юером 

(наприклад, повторне інтерв‟ю).  

Респонденти-бізнесмени американської етнолінгвокультури є 

відкритими до спілкування і віддають перевагу стратегії надання інформації 

(Exactly. Honestly etc.), що свідчить про їхню прямоту. Для цього найчастіше 

використовується тактика підтвердження: 

“―Hotelier‖ is a pretty glamorous word. What makes for a good hotelier?” 

“Honestly, I started out as a motelier (laughs) […].” (SPEIGEL ONLINE. 

12.12.2007). 

У наведеному прикладі американський бізнесмен разом із тактикою 

підтвердження використовує тактику агрументації з метою коригування 

інформації, наданої журналістом (він виправляє журналіста щодо посади, з 

якої розпочав власну кар‟єру: hotelier motelier). 

На відміну від інших етнолінгвокультур (особливо французів, японців, 

англійців, німців), американці є відкритими, охоче відповідають на особисті 

питання, діляться фактами про сім‟ю, власні вподобання тощо: 

“What do you do for fun?” 

“My two favorite activities are spending time with my family and friends and 

traveling to learn about other places around the world. I look forward to taking my 

daughters to visit some of the 18 countries where we have Change.org offices.” 

(FORTUNE. 11.07.2003). 

“Q. How is it working so closely with your brothers?”                                            

“A. Wonderful. We‘re 10 years apart in age, but we live close to each other 

and drive to work together and home together, and we socialize together. We‘re 

very close.” (The New York Times. 21.11.2012). 

У наведених ДЄ респонденти надають відповіді на тему особистого 

життя, діляться власними враженнями. Лінгвістичними маркерами 

виступають особові займенники та конструкції look forward to, eager to, 

http://change.org/
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thirsty for, willing to тощо. Нерідко надаються власні оціночні судження 

подіям, що не стосуються заходам компанії чи справи і не пов‟язані із бізнес-

діяльністю (wonderful, stunning, awesome, amasing, fantastic тощо). 

Емоційність висловлення, як правило, передається підсилювальною часткою 

so, іншими лексемами-прислівниками hugely, amazingly тощо. 

Американці охоче розповідають про свій юнацький досвід, як видно з 

такого прикладу: 

“What did you study in college?” 

“I studied engineering — designing ships and boats. Engineering is a great 

multilateral kind of training ground, because you learn math, science, coding, 

technology and business. It‘s a full spectrum, and you learn to connect a whole 

bunch of things. You also meet interesting people designing boats and ships. Your 

classmates are either the sons of great shipping magnates who have come to learn 

the family business, or they‘re America‘s Cup sailors. I‘ve got a bunch of very 

interesting friends.” (BUSINESS DAY. NOV. 23, 2014). 

У наведеній ДЄ представлене використання тактику рефлексії, що 

реалізується за допомогою використання лінгвостилістичних маркерів: 

повтору (engineering) та інших засобів у розгортанні темо-рематичного 

зв‟язку, сполучників на позначення причинно-наслідкового зв‟язку (because) 

та підрядно-з‟ясувального (who). Все це допомагає утворити структурно та 

семантично цілісне висловлювання. 

Американські бізнесмени здебільшого прагматично налаштовані 

(commercialization, business, profit, success, benefit), вони вірять в успіх лише 

там, де є зусилля і важка праця (A great deal of my effort, a big part of my job, 

It‘s harder, but there are also more benefits): 

“Wired: On the other hand, as the canard goes, the pioneers take the most 

arrows. Look at the experience of Xerox PARC, where fantastic innovations didn‘t 

seem to help the corporation itself.” 

“PARC had a tremendous research organization and they invented many of 

the tools of modern computing. But they weren‘t focused on commercialization 

http://www.newyorker.com/reporting/2011/05/16/110516fa_fact_gladwell
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[…], because they never turned their inventions into businesses.” (Wired. 

21.01.2013). 

“Some consumers are concerned that using and throwing away a pod after 

every use is wasteful. What progress are you making there?‖ 

―There's a number of ways we look at sustainability. […] we are working to 

have recyclable K-cups.” (FORTUNE. 11.07.2013). 

У наведених прикладах бізнесмени наголошують на тому, що, на 

відміну від інших, їхня компанія націлена на діяльність, що приносить 

прибуток (focused on commercialization). Також, у другому прикладі, 

респондент наголошує на досягненні мети компанії будь-якими способами 

задля отримання практично корисних результатів. 

Американські бізнесмени схильні підкреслювати власне лідерство, що 

експлікується найвищим ступенем порівняння, «заперечним» безвідносним 

займенником, повторювальним підсилювальним прислівником і часткою 

субстантивованим числівником, дієслівним сповосполученням: 

“Kara: […] I was interested in asking is what you think each has 

contributed to the computer and technology industry.” 

“Steve: Well, you know, Bill built the first software company in the industry 

and I think he built the first software company before anybody really in our 

industry knew what a software company was, except for these guys. And that was 

huge. That was really huge. And the business model that they ended up pursuing 

turned out to be the one that worked really well, you know, for the industry. I think 

the biggest thing was, Bill was really focused on software before almost anybody 

else had a clue that it was really the software.” (The Wall Street Journal. May 30, 

2007). 

Проте, представники американської бізнес-культури часто визнають 

власні помилки (It was a huge failure, One big mistake I made, My main learning 

etc.) і не бояться гідної конкуренції (innovative, different, competition etc.): 

“Wired: Android has always prided itself on being a more open platform, 

compared to Apple‘s walled-garden approach. That came into stark relief when 
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Apple pulled Google Maps from iOS6 and launched its own maps app. Did the 

uproar over that decision vindicate your commitment to openness?” 

“Unfortunately that‘s not always easy in this day and age. […] Now we‘re 

going backward with a lot of the platforms that are out there. Companies are 

trying to wall everything off, and I think that impedes the rate of innovation.” 

(Wired. 21.01.2013). 

“What has been your biggest failure?” 

“There's one big mistake I made as a first time entrepreneur that I still laugh 

about. […] My main learning was this […].” (FORTUNE. 11.07.2003). 

Американська етнолінгвокультура у багатьох галузях є передовою у 

підприємницькій діяльності і характеризується відкритим та прямим 

комунікативним стилем спілкування [132]. Однак, стратегія витіснення 

конкуренції знаходить своє відображення у виборі її представниками досить 

«м‟яких» тактик, що свідчить про прагнення до дипломатного врегулювання 

непорозумінь, поваги до конкурентів [114] та реалізації неконфліктної 

комунікації. 

3.1.1.3. Канадська етнолінгвокультура 

Серед комунікативних рис канадської етнолінгвокультури 

виокремлюємо некатегоричність, неформальність, емоційність, оптимізм, 

шанобливість. Найчастіше канадські бізнесмени вживають PR-стратегію 

(46,6%), далі надання інформації (33%), витіснення конкуренції (9,8%), 

однаково стратегії ненадання інформації та корпоративну (4,5 % кожна) та 

національну (1,5%) (див. Додаток Д). 

Проаналізувавши блок інтерв‟ю з канадськими підприємцями, ми 

можемо охарактеризувати їхній комунікативний стиль як некатегоричний: 

“I don‘t really look at it as choosing one or the other. I think you should be 

choosing both.” (116, IT Business.  September 23rd, 2014.). 
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“There are pathways to solutions though …” (IT Business. November 7th, 

2014). 

“I will just speculate in answering you, so it has to be taken for just that.” 

(IT Business. November 7th, 2014). 

“I can‘t comment at this time if there will be any future partnerships.” (IT 

Business.  March 7th, 2014.). 

Аналіз наведених прикладів показав, що комунікативний стиль 

канадських бізнесменів не є безапеляційним, допускає можливість вибору, 

альтернативність підходів (choosing both, pathways to solutions). Канадські 

респонденти уникають категоричних суджень, що, на їхню думку, може 

призвести до хибного розуміння оригінальної комунікативної інтенції і 

образити співрозмовника або потенційного читача-споживача продуктів та 

послуг їхньої компанії. Бізнесмени часто вдаються до тактики відмови, 

ухиляючись від беззаперечних суджень (I will just speculate in answering you, 

so it has to be taken for just that; I can‘t comment та ін.). 

Неформальність спілкування простежується у таких прикладах: 

“But the really, really smart and savvy agencies, they realize that hey, Bing 

Ads is out there and gives me a better ROI.” (IT Business.  September 23
rd

, 2014). 

“A classic example here is that Google doesn‘t allow you to buy AdWords on 

really, really big head terms, like ‗dinner.‘ So if I do a query for dinner, I can‘t go 

out there and have an ad served.” (IT Business.  September 23
rd

, 2014). 

“There‘s too many vendors that specialize in verticals and it‘s just too broad 

to say one vendor is a leader in that space.” (IT Business. August 6th, 2014). 

Ці реліки-відповіді яскраво демонструють неформальність 

комунікативної поведінки канадських бізнесменів. Лінгвістичними 

маркерами є лінгвістичні одиниці різних граматичних та стилістичних 

категорій та значень: використання неформальних лексем, наприклад, savvy 

на позначення «поінформований, обізнаний», hey тощо; простих сполучних 

слів на позначення протилежності (but, just) та наслідку (so); повтору (really, 

really); скорочень (can‘t, doesn‘t, there‟s); неформальних граматичних 
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конструкцій у стверждувальному речення, як-от too many. Також уживання 

особових конструкцій замість безособових, а також численні приклади 

інверсії, скорочень дозволяють нам вважати, що канадські бізнесмени не 

дотримуються регламентованих норм формального спілкування під час 

інфтерв‟ю. Проте, така неформальність стилю спілкування не дає 

стверждувати, що комунікативна поведінка представників канадського 

бізнесу у інтерв‟ю суперечить максимам і принципам успішного перебігу 

комунікації, а навпаки прихиляє до себе співрозмовника і потенційного 

читача, який є чи може стати клієнтом.  

Про емоційність канадських бізнесменів можна стверджувати, 

аналізуючи такі приклади з інтерв‟ю: 

“Well, first of all, I am disappointed not to have seen yet the guidelines from 

the Treasury Board secretary that were promised to Canadians after my 

recommendations in my January report… .” (IT Business. November 7th, 2014). 

Репліка-відповідь наведеної ДЄ через лінгвістичний маркер, лексему 

disappointed, демонструє негативно-забарвлене почуття на позначення 

почуття незадоволеності з приводу чогось, що не виправдало себе, з невдалої 

спроби впровадити у роботу компанії нового елементу задля покращення її 

роботи в цілому, незважаючи на всі попередні домовленості з цього приводу 

(that were promised to Canadians after my recommendations). 

Також у наведеній репліці вище є приклад використання 

екстралінгвального маркеру «…», що, з огляду на пропозицію мовця, у цьому 

прикладі може виражати перерваність висловлення через надмірну 

емоційність у ситуації розчарування та прикрості. 

“We had over 250 attendees and 67(!) hacks created! I really have to thank 

everyone for coming out and helping to make it such a magical event.” (IT 

Business.  December 6, 2012.). 

Прагматичне значення репліки у цьому прикладі полягає у вираженні 

емоційно-забарвленого висловлення респондента щодо суперпозитивних 

здобутків компанії. Лінгвістичними маркерами можуть слугувати розмовні 



134 

 

лексичні конструкції на кшталт really have to thank, such a magical event. 

Використання займенника everyone посилює пропозицію лінгвістичного 

вираження думки і наголошує на тому, що жоден учасник справи не 

залишиться поза увагою. Прислівник over разом із словосполученням 250 

attendees акцентує увагу на «квантативному» успіхові, де кожен співробітник 

виявив себе із найкращої сторони. Пропозицію доповнює використання 

паралінгвістичних маркерів (!) та !, що підсилює схвилювання та захват 

бізнесмена і додає забарвлення усьому висловлюванню. 

Ще однією особливістю комунікативного стилю канадських 

бізнесменів у інтерв‟ю є прояв оптимізму: 

“Because ERP has traditionally been an on-premises type of solution, but 

we‘ve seen SaaS getting more popular with both mid-sized and enterprise 

organizations.” (IT Business. August 6
th
, 2014). 

Така інтерпретація комунікативного наміру респондента стає 

можливою завдяки використанню граматичного часу the Present Perfect для 

вираження дії, що стала особистим досвідом – досвідом успіху – і має 

потенціал для повторення з більшою інтенсивністю навіть за умов співпраці 

із компаніями середнього класу та інших підприємницьких організацій. 

Використання тактики досвіду (лінгвістичний маркер traditionally) робить тут 

акцент на вже добре відомому респондентові підході у веденні бізнесу, що 

дає позитивний результат. Отже, бізнесменові відома формула успіху і він 

готовий із впевненістю її повторити і, можливо, перевершити у майбутньому.  

“Whereas LoyaltyOne, what the attraction was, and what continues to be the 

attraction, is that it‘s forever changing. Our business model changes, we pivot, we 

move, we pivot, we move. And when it‘s driven by marketing, that‘s just 

accelerated. What‘s really different about that is the culture of experimentation.” 

(IT Business. June 13
th

, 2014). 

Розмаїття тактик у даному прикладі: перспективи, позиціонування, 

досвіду тощо (different; the culture of experimentation; we pivot, we move, we 
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pivot, we move; accelerated) посилює пропозицію висловлення, наголошуючи 

на перевагах, що вселяють надію у майбутнє. 

Іншою рисою комунікативної поведінки канадців є шанобливість: 

“I‘d like to thank you properly, but I‘m sorry I don‘t think it‘s a new trend.” 

(IT Business.  March 7
th

, 2014.). 

Канадці мають найпотужніші у межах Англосфери показники PR та 

НС. Показовою є відсутність уживання тактик заплутування та зустрічного 

запитання. 

3.1.1.4. Австралійська етнолінгвокультура 

Представники австралійської етнолінгвокультури демонструють 

відкритість, неформальність, ентузіазм, емоційність, поміркованість, 

амбіційність у реалізації КП. Вони найчастіше послуговуються стратегією 

надання інформації (48%), далі йде PR (24,5%), ВК (у межах якої найчастіше 

вжиті тактики «прихованої конкуренції») (12,7%), ненадання інформації 

(9,8%), корпоративна (3,9%) та національна (1%) (див. Додаток Д).  

Комунікативна відкритість та неформальний у наданні інтерв‟ю 

позначені розмовними фразами та скороченнями на зразок in a fair bit of 

denial, obsessed, I've, really handу, а також численними акцентуйованими 

прикметниками, часто вищого ступеню порівняння awful, toughest, greatest; 

ідіоматичними перебільшеннями a horse's ability to sleep standing up тощо. 

Вживання розмовного стилю спілкування свідчить про відкритість 

австралійських бізнесменів, їхню відданість справі та готовність прийти на 

допомогу (It has never been an issue). 

Також переважній більшості представників даної етнолінгвокультури 

притаманна така комунікативна риса, як високий ентузіазм: 

“What are the benefits of animals as pets?” 

“I really believe they teach you so much about life and the ups and downs 

that go with it. They also show that when you love something, you'll get love back.” 
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“What motivated you to become a veterinarian?” 

“I always loved being around animals when I was a kid but it wasn't until my 

dog became really sick with a heart condition when I was 16 that I realised I was 

fascinated by how they work and determined to learn how to make them better.” 

(IT Business. April 22nd, 2014). 

У наведеній серії інтеракцій австралійський респондент уживає 

підсилювані частки, частотні прислівники really, so much, always і т.п.; 

умовні речення when you love something, you'll get love back; лексеми та 

словосполучення на позначення «захвату», «любові», «натхнення», 

«рішучості» тощо. Все це складає серію експресивів з перлокутивною метою 

передати щирість захоплення та відданість справі респондентів.  

(1)  “I imagine the stakes are quite high when you‘re making life-and-

death decisions and dealing with a family‘s most precious loved ones while trying 

to avoid claws, teeth and stingers.” 

(2) “I've always thought that as a vet you end up treating people as much 

as pets. Thankfully, there are numerous laws that ensure that's not in the physical 

sense, just the emotional one. […] And if you can make that awful day just a little 

more bearable then you've achieved your goal” (girl.com.au. 19 June 2012). 

У прикладі (1) респондент експлікує емоційність ставлення до рідних і 

близьких через вживання лінгвістичних маркерів-лексем, як-то precious, 

family, також гіперболізованої метафори life-and-death decisions та 

віддієслівного словосполучення на кшталт avoid claws, teeth and stingers. 

Другий приклад (2) демонструє поміркованість канадського 

бізнесмена через просте речення (I've always thought) на позначення тривалої 

повторюваної дії. Амбіційність експлікується використанням умовного 

речення if you can make that awful day just a little more bearable then you've 

achieved your goal з лексемами awful bearable achieved, що виражають 

зусилля і працю на шляху досягнення мрій і поставлених цілей. Це є також 

реалізацією водночас тактик гіперболізації і досвіду. 
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Австралійська етнолінгвокультура не послуговується тактиками ВК: 

елітарності, нівелювання ролі «великої» компанії, попередження 

конфронтації та цитування. 

3.1.2.  Етнолінгвокультурні особливості комунікативної поведінки 

бізнес-представників континентальної Європи  

3.1.2.1. Північноєвропейські етнолінгвокультури 

3.1.2.1.1. Шведська етнолінгвокультура 

Шведські бізнесмени – єдині у даній роботі представники 

північноєвропейської групи, оскільки інтерв‟ю з ними виявилися 

частотнішими з-поміж інших бізнесменів зі скандинавських країн. 

Шведській етнолінгвокультурі притаманні такі комунікативні риси: 

посутність, розважливість, професіоналізм, неформальність, 

наполегливість, ентузіазм, національна зорієнтованість. Такі комунікативні 

риси залежні від КП шведських респондентів, що реалізується через стратегії 

надання інформації (53,2%), PR (25,5%), ненадання інформації (10,6%), 

витіснення конкуренції (6,4%), корпоративну (2,1%) та національну (2,1%) 

(див. Додаток Д). 

Посутність у спілкуванні з пресою є їхньою провідною 

комунікативною рисою. Вона експлікує ясність думок респондентів, їхню 

інтенцію передати складні речі просто і доступно, що, можливо, виражає 

свободу шведських бізнесменів від труднощів та плутанини у справах: 

“SoundCloud is valued at around 700 million dollars. Don‘t you think it is 

crazy that a company can be worth so much without actually making a profit?” 

“We thought of keeping it very simple and making a subscription based 

service that if people find value in it, they pay for it.” (The Talks. December 31, 

2014). 

Наведена ДЄ містить пропозицію респондента зробити власний сервіс 

максимально простим, використання якого напряму залежить від вподобання 
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клієнта. Використання словосполучень типу keeping it very simple виказує те, 

що респондент та його команда віддають перевагу мінімалізму і провідним 

технологіям у бізнесі. У репліці-відповіді використовуються тактики 

звротного зв‟язку і відсторонення у вигляді умовного речення на передачу 

пропозиції, що «клієнти обирають те, що працює для них, а не те, що їм 

нав‟язано» (that if people find value in it, they pay for it). 

Переважна більшість шведських підприємців під час інтерв‟ю 

виявляють комунікативну рису розважливості: 

“Some companies do it very consciously and understand exactly how to 

stage it and others really don‘t have much of a plan. It‘s hard to say it from the 

outside. […] I‘m not being critical of the Samwer Brothers. They play their part, 

they are very good operationally and they have some very big success stories. But 

SoundCloud has certainly helped paint a fairer picture of Berlin.” (The Talks. 

December 31, 2014). 

У цій репліці-відповіді бізнесмен висловлюється за чіткість у діях і 

спрямування власної бізнес-діяльності таким чином, щоб кожен крок був 

наперед обміркований задля уникнення можливих помилок (they are very 

good operationally and they have some very big success stories). Лексичними 

маркерами тут виступають словоформи та словосполучення типу consciously, 

plan, understand exactly how to у поєднанні зі складносурядними реченнями.  

Здатність представників шведської етнолінгвокультури все зважувати 

зазвичай справляє позитивне враження клієнтів та співрозмовників: 

 “What can we expect to see in your presentation at HITB? Why did you 

decide to present at the conference this year? How did that happen?” 

“Peter Sunde: The presentation will probably be a mixture of a tech 

presentation, some pirate humor and a story about the power of Internet.” (IT 

Business. October 16th, 2008). 

Наведений прикад є також проявом неформальності у спілкуванні та 

спроби передати процес кропіткої підготовки всієї компанії, як щось наперед 

непередбачене (will probably be a mixture of). Це є також успішною 
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реалізацією тактики зменшення, що має на меті передати максимальну 

невимушеність респондента, впевненість у власних силах та можливість 

імпровізувати за обставин. Передача всіх цих рис респондентом може 

справити позитивне враження про компанію чи власне самого підприємця як 

організатора. 

Нерідко у «неспішності» створення якісного продукту шведськими 

бізнесменами є сенс вбачати прояв їхнього професіоналізму: 

“What is the latest on The Pirate Bay‘s other projects, like BayWords and 

the streaming-video service?” 

“A problem is that we‘re only two to three people in the gang and some are 

more active than others, so the projects tend to take some time to finish.” (IT 

Business. October 16, 2008). 

Така «неспішність» є результатом звички обмірковувати рішення і не 

давати необґрунтованих відповідей – якість продукту має бути найвищою. 

Маючи обмежений робочий ресурс, але яскраві новаторські ідеї (we‘re only 

two to three people in the gang and some are more active than others), створення 

програми може зайняти певний час (so the projects tend to take some time to 

finish). Такий прояв професіоналізму найчастіше розглядаться як невід‟ємний 

компонент бізнес-діяльності, де синонімами поняття «якість» виступають 

«ретельність» та «неспішність». 

Всі приклади бізнес-інтерв‟ю з представниками шведського бізнесу 

демонструють таку комунікативну рису респондентів як наполегливість: 

(1) “How did you convince people to keep working for you without paying 

them?” 

“They had to work for free for a couple of months and we had to talk with 

them and let them know that a salary is going to come, hopefully. I remember I was 

in debt left and right. I had borrowed small amounts of money from different 

people. But it was a really fun time. I poured a lot of energy into this startup.” 

(2) “You have to stop doing everything yourself and start delegating. 

Looking at your offices here I imagine you now have around 200 employees…” 
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“That‘s kind of what‘s been going on for the last six years. One of the things 

that I really struggle with is that a lot of the skills that I have are obsolete in some 

way, like making music – I don‘t have a lot of time to make music. Building 

websites – I don‘t code or design anymore.” (The Talks. December 31, 2014). 

Наведені приклади (1–2) містять констативи з використанням тактики 

досвіду. Лінгвістичними маркерами виступають підсилювальні частки, 

прислівники та словосполучення типу a lot of, really, hopefully для 

інтенсифікації пропозиції бізнесмена. Граматичну структуру для вираження 

безперервності дії разом із числівником на позначення тривалого проміжку 

часу (going on for the last six years) вжито також з метою засвідчення 

нелегких і тривалих зусиль команди, що досі тривають. Віддавши всі сили 

проекту (I poured a lot of energy into this startup), респондент знаходить себе 

тимчасово неготовим продовжувати розпочату колись справу в актуальній 

ролі (I don‘t code or design anymore). 

Приклади комунікативної риси ентузіазму є частотними в інтерв‟ю зі 

шведами. Розмаїття МА, що реалізують інтенції респондентів, зумовило 

виокремлення прикладів ДЄ, що виражають зазначені комунікативні риси: 

(1) “At least there is always the option of selling your stake in the company 

and pretty much doing whatever you want.” 

“I think I would probably go crazy after three months. I don‘t know if I could 

just check out. I‘m able to use a lot of the experience and skills that I‘ve acquired 

in this project, which is really nice. In a sense I found my identity – I really like 

entrepreneurship, I like starting new things, I like thinking about an idea and then 

executing on it.” (The Talks. December 31, 2014). 

(2) “The recent situation in Sweden involving the pictures from the police 

case and the interview on Swedish television was obviously an emotional 

experience. The Pirate Bay has said it believes in free speech without restrictions. 

At a personal level, did this experience cause you to reconsider your stance on this 

issue?” 
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“No, we are very sure of what we do. One of the most impressive things for 

me about TPB when looking back is our consistency towards our goals and ideals. 

We‘ve always been true to them, even when the winds have been blowing against 

us rather than with us. 

And in the end, that‘s what makes us what we are – we‘re honest and have a 

good ideology behind us. Compare us to our opponents and see what you get – 

hint, it‘s not honesty and ideals. […] we have two very exciting projects that we‘re 

working on and we hope to maybe talk more about them at Hack In The Box.”  (IT 

Business. October 16th, 2008). 

Наведена мовленнєва інтеракція (1) за допомогою інтенсифікаторів 

пропозиції (go crazy, just, a lot of, really, In a sense, I found my identity, I like … 

I like) виказує емоційне ставлення респондента до теми, його натхненність 

щодо власної справи та готовність експериментувати (I like starting new 

things, I like thinking about an idea and then executing on it). 

У ДЄ (2), крім підсилювальних часток та слів-словосполучень із 

конотативними значеннями, присутні складені речення з використанням 

тактико-стратегічного потенціалу відкритого «витіснення» конкуренції 

(Compare us to our opponents and see what you get – hint, it‘s not honesty and 

ideals). Весь набір лексико-прагматичних засобів створює емоційні та 

оцінювальні обертони у передачі мовлення респондента.  

Національна зорієнтованість як комунікативна риса представників 

шведської етнолінгвокультури є результатом прагнення відповідати умовам 

середовища, де високо цінують не кількість, а якість та результати: 

“Why did it take so long?” 

“In Sweden, entrepreneurship it is not at all widely known the way it is in the 

US. I remember there was a This American Life episode recently where they asked 

teenagers in different small towns across America, ―What are you going to do 

when you grow up?‖ and a lot of them were talking about entrepreneurship as if 

that is a totally natural thing. In Sweden I don‘t think you would get the same 
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answer. […] To raise money was completely new territory; that was nothing that 

my parents knew about.” (The Talks. December 31, 2014). 

Тут репліка у відповідь є реалізацією тактики диференціації і тактики 

відсторонення від конкуренції. Респондент визнає, що підприємницька 

справа не так розповсюджена, як у США, оскільки культура виховання у 

Швеції націлена не на матеріальні цінності, а на «благородніші» речі, які 

бізнесмен не називає (To raise money was completely new territory; that was 

nothing that my parents knew about). З іншого боку, можливо, це відображає 

приховану «заздрість» респондента, який не здобув потрібних для справи 

майбутнього навичок і знань.  

―Can you tell me something about the recent move in Italy to block access to 

TPB‘s site?‖ 

“IFPI [International Federation of the Phonographic Industry] in Italy — 

called FIMA, I think — decided to sue us personally in a country where we do not 

live or have any connection. […] The interesting part is that we have never done 

anything illegal, not according to Swedish nor European Union laws.” (IT 

Business. October 16th, 2008). 

У наведеному прикладі шведський бізнесмен обирає тактику 

відстороненої конкуренції із метою окреслити власну територію впливу та 

відповідальності та відмежувати себе від можливих нападів «з-за межі» (In 

Italy… in a country where we do not live or have any connection). Для цього 

вжито констативи. Представник шведської етнолінгвокультури уникає 

менасивів щодо обвинувача, хоча можлива інтенція – попередити про 

готовність оборонятися та можливі наслідки у разі порушення «закону». 

Фраза The interesting part є реалізацією експресиву, що має на меті виразити 

обурення респондента, яке стосується, на його думку, протиправних дій 

щодо представників його компанії в іншій країні (we have never done anything 

illegal, not according to Swedish nor European Union laws). 

Аналіз комунікативної поведінки представників північноєвропейської 

групи демонструє, що бізнесмени шведської етнолінгвокультури 
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послуговуються принципом кооперації та принципом ввічливості під час 

інтерв‟ю, слідують неконфліктній лінії у реалізації стратегії ВК. Показовими 

тут є низькі показники ВК. 

3.1.2.2. Західноєвропейські етнолінгвокультури 

3.1.2.2.1. Німецька етнолінгвокультура 

У німецько-австрійській етнолінгвокультурі найчастотніші 

комунікативні риси – це лаконічність, обережність, досвідченість, 

працьовитість, толерантність. КП німецько-австрійської 

етнолінгвокультури реалізується через таке процентне співвідношення 

комунікативних стратегій: PR (42,6%), надання інформації (40,6%), 

витіснення конкуренції (6,2%), ненадання інформації (5,2%), корпоративна 

(3,6%), національна (1,6%) (див. Додаток Д). 

На прямі запитання журналістів німецькі бізнесмени надають короткі 

прямі відповіді, що характеризує лаконічність етнолінгвокультури: 

“SPIEGEL ONLINE: Mr. Keitel, how concerned is the German business 

community about the economically beleaguered countries in Southern Europe?” 

“Keitel: Of course we're worried, but things are also looking up in the 

economic data coming out of those countries.” (SPIEGEL ONLINE. 11.09.2012). 

У наведеній ДЄ респондент використовує тактики підтвердження і 

аргументації, вживаючи констативи як МА, лексеми на кшталт data, що 

підтверджує об‟єктивне ставлення до озвученої інформації. 

Німецькі бізнесмени нерідко використовують тактику елітарності або 

диференціації, наголошуючи на престижі компанії чи свого бренду: 

“[…] Will it use a battery system rather than a flywheel system?” 

“MM: Not today.”  

“[…] What are you doing, considering that your sales are great?” 

“In the car industry, to announce in March of 2006 a pretax profit (for the 

year) of 4 billion euros ($5.10 billion) is a statement. In 2005, we had higher raw 
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material prices costing us more than 200 million euros ($255.2 million). […] 

BMW was able to grow from 900,000 to 1.3 million units. Toyota was able to grow 

from 5 million to 8 million units. Are both companies profitable? Yes.” (Autoweek. 

10.09.2012). 

Наведена ДЄ репрезентує тактику позиціонування і PR-стратегію, яку 

бізнесмен використовує, ймовірно, для хизування досягненнями. На 

об‟єктивність висловлювання вказують лінгвістичні маркери-числівники та 

словосполучення на позначення «кількості», «якості», «розповсюдження».  

Німці не роблять передчасних висновків-прогнозів, що експлікує 

обережність: 

“Have you gotten rid of the Brazilian plant you operate jointly with 

Chrysler?” 

“[…] Before we talk publicly, we have to talk among ourselves.” (Autoweek.  

21.11.2006). 

У наведеному прикладі, респондент використовує складносурядне 

речення, пояснюючи неготовність надати неперевірену інформацію 

адресатові, яка має бути підтверджена у компанії. Це є також прикладом 

вживання тактики збірного «ми» корпоративної стратегії.  

Відповідаючи на політичні запитання, респондент позиціонує себе 

політично зрілою і досвідченою нацією в порівнянні з країнами, що 

розвиваються, проте дуже толерантно це зазначають: 

“SPIEGEL ONLINE: How can Germany help these countries?” 

“Keitel: We can help, but our means are limited. First and foremost, these 

countries will have to largely shoulder their problems on their own. […] At the 

moment, (Germany's) economy is still doing well, […]. The other countries should 

not overburden Germany.” (SPIEGEL ONLINE. 11.09.2012). 

У прикладі вище респондент використовує складні речення з різними 

видами зв‟язку, використовуючи ряд МА від констативів до промісивів.  

Серед європейських країн-партнерів німецькі бізнесмени позиціонують 

себе як більш «зрілу» націю, вживаючи тактику аргументації. Представники 
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німецької етнолінгвокультури створюють бінарну опозицію «Most of the 

publishing houses ][ My publishing house», «we ][ other companies» etc. На 

високу якість продукту вказують такі маркери: I oversee every sheet that 

tumbles out of our press, craftsmanship, makes a huge difference compared to, 

high quality book, highly individual and not standardized. 

Впевненість у власних силах зумовлена працьовитістю та сумлінним 

підходом до справи [268, p. 57–61] (we will do our homework, But if you, as 

CEO, have recognized an approach as being the right one, you have to pursue it 

consistently, even if some people disagree etc.). 

Німці та австрійці віддають перевагу темам, у яких вони бачать 

можливість знаходження рішень або повної відповіді. Відповіді є 

інформативними, достатніми. У ході комунікації вони переважно 

обговорюють питання послідовно, одне за одним, часто уникаючи вживання 

тактик відкритої конкуренції. Це можна пояснити власним баченням і 

підходом до справи, що німці доводять до досконалості. «Quality speaks for 

itself» – так кажуть бізнесмени-представники німецької етнолінгвокультури. 

У межах континентально-європейської групи німецько-австрійська 

етнолінгвокультура має найвищі показники за вживанням НС та PR. 

3.1.2.2.2. Італійська етнолінгвокультура 

Італійська етнолінгвокультура експлікує ентузіазм, експресивність, 

категоричність, індивідуалізм, високу самооцінку, високу 

аргументативність, уважність, уїдливість до бізнес-конкурентів. 

Найуживанішою комунікативною стратегією цієї етнолінгвокультури є 

надання інформації (47,3%), далі – PR (30,8%), ненадання інформації (10,1%), 

витіснення конкуренції (6,9%), корпоративна (3,7%) та національна (1%) 

(див. Додаток Д). 
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Найтиповішою комунікативною рисою італійських бізнесменів є 

ентузіазм. Це підтверджується використанням таких лінгвістичних маркерів, 

як: good, great, well, even if, and this I like і ін.: 

(1) “How does that work out?” 

“It works well. Their parents say, ―Yes, why not? […].” (The Talks. 

February 18, 2013). 

(2) “FT: This was the extension to the Maastricht framework that had 

proven to be inadequate?” 

“MD: Exactly. […] There certainly was a deep reflection going on in the 

months before […].” (The Wall Street Journal. October 3, 2014). 

У наведених прикладах респонденти послуговуються 

репрезентативами та тактикою підтвердження. У ДЄ (1) репліка-відповідь 

містить ряд простих речень. У наступному речення бізнесмен використовує 

пряму мову третьої сторони на підсилення своєї репліки (Yes, why not?). У ДЄ 

(2) респондент також послуговуються словом-реченням Exactly і простими 

поширеними й непоширеними реченнями для втілення тактик аргументації й 

прикладу. В обох випадках використано лексеми на позначення повної згоди, 

підтвердження думки: well, certainly та ін.  

Легкість у спілкуванні не означає відсутність власної позиції у 

комунікативній поведінці представників італійського бізнесу. Навпаки 

респонденти аналізованих інтерв‟ю виражають свою думку щодо інших 

критиків власної бізнес-діяльності досить уїдливо (Am I too rude?). 

Притамання їм легкість спілкування підкреслює ту невимушеність з якої 

вони можуть подекуди гірко висловитись у відповідь на несхвалення їхньої 

діяльності або стилю поведінки: 

“JC: […] I thought Mrs May made some interesting comments today, a 

suggestion that actually Europe needs to learn to bend here before it breaks. 

Would you agree with that? What's the outlook here for Europe?” 

“PD: Well I think that obviously the vote, the negative vote for Europe or the 

positive vote for Brexit is an indication that Europe needs to improve. That people 
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like myself who strongly believe in Europe, we all agree that Europe has to change 

and Europe has to improve. I think we need stronger integration, economic, 

financial, fiscal integration. We need to have a stronger European leadership. We 

need to work very hard on building, rebuilding the foundation of Europe. We need 

to be attractive, even for UK.” (Forza. July 20, 2012). 

У даному прикладі репліка-відповідь представлена констативами. 

Бізнесмен намагається протиставити себе Європі, себе у складі Європи 

Сполученому Королівству, а також запевнити у необхідності розвивати і 

вдосконалювати Європу як окремо, так і разом з іншими членами ЄС. За 

допомогою пропозиції щодо вдосконалення та зміцнення «слабкої Європи» 

(Europe needs to improve; Europe has to change and Europe has to improve) 

всіма силами (We need to work very hard; We need to be attractive, even for UK) 

комунікант імпліцитно ставить Італію у ряд із найрозвиненішими країнами 

ЄС, що мають потенцію до змін. Уявне відокремлення себе від економічної 

спільноти, куди входить Італія, та прагнення змінити хід гри, вказуючи на 

слабкість всієї системи, видається проявом самовпевненості у 

комунікативній поведінці представника італійської етнолінгвокультури та 

підтвердженням гіпотези про невизнання італійськими бізнесменами 

авторитетів, сумнів у спроможності «визнаного сильнішого» та почасти 

гіперболізоване покладання лише на себе.  

Також у комунікативній поведінці італійських бізнесменів часто 

спостерігається підкреслення інакшості, інколи вищості. Така інтенція 

передається лінгвістично за допомогою вживання тактики диференціації, що 

виражає прагнення респондента бути несхожим на інших. Високий 

індивідуалізм респондентів також знаходить своє лексичне відображення у 

вживанні лексем, словосполучень та синтаксем, що входять до аресеналу 

тактики гіперболізації (As a creator, beauty is the most important). Висока 

оцінка власної думки (Yes. That‘s the point, at least I think so, I wouldn‘t define 

it as …, When I don‘t like things … I don‘t say тощо) актуалізує бажання 

бізнесмена наголосити на власній винятковості, а отже незалежності: 
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“What about yourself, do you care about what you wear?” 

“What you‘re wearing is an expression of your feeling in that precise time of 

your life. So I care in that way – in choice of color, of fabric – but I don‘t care in a 

way that people have to look at me. […].” (The Talks. June 20, 2012). 

У даному прикладі представник сфери високої моди виражає свою 

впевненість та відчуття власного стилю безвідносно до трендів та думки 

оточення за допомогою протиставного речення but I don‘t care in a way that 

people have to look at me. 

Нерідко наслідком проявів індивідуалізму італійських бізнесменів є 

висока самооцінка, зарозумілість, самовпевненість та потенційна зневага до 

інших. Тут респонденти найчастіше послуговуються тактикою гіперболізації 

(I‘m somebody with taste of course). Представники італійської 

етнолінгвокультури зазвичай вдаються до самопохвали, обгрунтовуючи свою 

позицією високим статусом та/або ймовірною зверхністю до думки інших: 

“Your name and your status became bigger than life at a certain point. Was 

it ever difficult being considered as an icon? Like people would only see the 

fashion genius Valentino and not the person?” 

“[…] I have always accepted with joy all the names and the titles that they 

have given me: ‗The King‘, ‗The Emperor‘, ‗The Icon.‘ I am Valentino. I live in my 

own world. My life didn‘t change, it‘s always been the same. […] If they want to 

call me ‗icon‘, OK, then I am an icon. What can I say?” (The Talks. June 22, 

2011). 

У наведеному прикладі відомий італійський дизайнер одягу вживає 

тактику підтвердження для підсилення ефекту пропозиції, яка полягає в 

тому, що автору, як і бренду, надаються найвищі можливі у рангу епітети. 

Респондент не лише виражає згоду із реплікою-стимулом, а й вживає 

асертиви з експресивами, також лексему accepted та риторичне запитання 

What can I say? на підтвердження пропозиції і сприйняття статусу.  

 “You started your career as a young man in Paris, did you ever think that 

you would become such a brilliant, internationally recognized legend?” 
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“My dear, when you start it‘s quite difficult to dream for everybody. But of 

course you have aspirations. I did a very important collection in 1968 and I 

realized that I was quite good. All the magazines and everybody came to visit me. I 

became quite well known for my glamour and my femininity and women started to 

love my clothes.” (The Talks. June 22, 2011). 

Дана мовленнєва інтеракція послуговується констативами у вигляді 

розповідних реченнь з вживанням минулих часів на реалізацію тактики 

досвіду. Респондент фамільярно реагує на репліку-стимул журналіста (My 

dear), що може свідчити про неспроможність, на думку респондента, 

журналіста зрозуміти всю складність бізнес-процесу, а тим паче оцінити 

його. Таким чином, ми можемо говорити про вираження зверхності у 

комунікативній поведінці бізнесмена по відношенню до інших. Речення it‘s 

quite difficult to dream for everybody наголошує на обраності – володіння 

певними особистісними якостями, які не притаманні іншим. Про завищену 

самооцінку у наведеному прикладі свідчить вживання підсилювальних 

часток та того факту, що бізнесмен самостійно оцінює власну діяльність як 

дуже важливу (a very important, I realized that I was quite good, quite well 

known). Означальні займенники all, everybody з дієслівним словосполученням 

came to visit me гіперболізовано передає оцінку діяльності респондента, що 

знаходить своє відображення у реалізації тактики гіперболізації.  

Ще одним прикладом високої самооцінки є такі: 

(1) “Why is that? You have great relationships with massive movie stars, 

Hollywood divas, and society ladies, some of whom must be inspiring in some sort 

of way.” 

“The thing is: I have to love my collection; I have to create my own personal 

things for the season. If I like it, then movie stars and the ladies around me are 

also very fond of it.” (The Talks. June 22, 2011). 

(2) “I don‘t change my idea for the market. I look at the market and I listen 

to the market, but my idea is my own.” (The Talks. June 20, 2012). 
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(3) “This is my technique. Or at least it‘s what I think my technique is!” (The 

Talks. February 18, 2013). 

Такий набір експресивних констативів у репліках-відповідях має 

ілокутивну мету показати, що у галузі моди та дизайну важлива думка лише 

«творця», решта – лише «щасливі споживачі творіння». Це, зі слів 

бізнесмена, виходить не легко – респондент у зв‟язку з цим має 

відповідальність (I have to), перед самим собою включно (my own personal).  

З іншого боку, частина італійських бізнесменів, які працюють у більш 

точних галузях, уникає необґрунтованих тверджень. Лінгвістичними 

маркерами найчастіше виступають такі: very important, because; That‘s the 

point, namely; Let‘s not forget about preconditions; Again,…that‘s actually what is 

behind the statement; Then…Plus…Moreover тощо.  

Аргументативність представників італійського бізнесу найчастіше 

проявляється, коли вони прагнуть довести свою правоту або переконати 

слухача у якісній перевазі компанії чи надання послуг: 

(1)  “Om: […] Maybe your chocolate company was your notebook in many 

ways.” 

“Louis: Life is funny, because you‘re supposed to – well, at least when I was 

growing up — you were supposed to have this clear idea of the trajectory of your 

life, a career that you could envision how it‘s going to turn out, and the steps that 

you would take along the way to make that dream real. […]. 

I think people do their best work when they‘re obsessed by something they 

have to work out. That‘s been the story of my life. It certainly hasn‘t been linear. 

It‘s been about following passions along the way. Sometimes it‘s been about being 

a journalist, or an editor, or an entrepreneur, and other times it‘s been about 

being a father, or a chocolate company guy. Now it‘s about being a writer. […].” 

(PI.CO. September 2017).  

(2) “What are the special traits of Diesel watches when compared to those 

of other traditional manufacturers in the same price range?” 
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“Diesel watches are very mechanical, very heavy. Also the dimensions are 

pretty big. We‘re now starting to make smaller dimensions, but keeping the same 

mechanical elements and industrial-inspired designed. Fossil is a good partner for 

watches: the functionality is good and they do a lot of testing before approving a 

product. That is sometimes a problem for us, because we want to launch as soon as 

possible, but they cannot because they‘re still testing. So it‘s a long process. But 

the credibility […].” 

(3) “JC: So what about deal size? Is it going to be less about big deal size 

and more about being selective and honing your business in a sense?” 

“PD: I don't think there will be mega deals in the insurance industry. I think 

that there will be small or medium size deals, very much focused because 

companies will be looking for synergies. So the reasons for making deals will be 

synergies, industrial synergies.” (CNBC. 18 Jan 2017). 

Як видно з наведених прикладів, відповідь адресатів загалом відбиває 

їхню готовність навести докази висловленої думки. Для цього вони 

найчастіше послуговуються такими лінгвістичними маркерами, як: 

сполучники причини (because, as, since) і наслідку (so, that‘s why), 

прислівники міри і ступеня (at least, merely), часу (when, exactly), модальні 

частки (well) тощо. 

Також у ДЄ (1) респондент вживає стилістичні прийоми антитези та 

градації, паралельними конструкціями (There has been … It‘s been … There 

has been) комунікант прагне досягти ефекту зростання значеннєвої ваги 

лексичних, синтактаксичних компонентів та досягти ефекту емоційності. 

Репліка у відповідь прикладу (2) представлена МА з ілокутивною метою 

пояснити механізм дії, причинно-наслідкові зв‟язки. Складнопідрядні 

речення з підрядним причини, а також наслідку, поєднують речення у 

цілісний і зв‟язний текст, що повно розкриває пропозицію респондента. 

Репліка у відповідь ДЄ (3) з ілокутивною метою довести достовірність 

висловленого дійсності.  
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Не менш важливою комунікативною рисою італійських бізнесменів є 

експресивність: 

(1) “If the young Valentino could meet you today, what would he think?” 

“I think he would be very, very happy because I was always a very big 

dreamer. I was always dreaming of beauty. My mother used to say, you think of 

stupid things all the time.” (The Talks. June 22, 2011). 

(2) “What role does a Ferrari Challenge event like this serve?” 

“Ferrari is racing–racing and competition […] And then you have the 

enthusiasts, all these fans that don‘t today have a Ferrari, but probably dream 

about it, and maybe one day they will have it. […] I think we have ben a leader in 

technology, in emotion, in letting people dream – for the last, probably, 60 years.” 

(FORZA. July 20, 2012). 

(3) “FT: I was hoping you‘d say that.” 

“MD: That‘s what I feel like!” (Financial Times. December 13, 2012).  

(4) “Om: […] Maybe your chocolate company was your notebook in many 

ways.” 

 “Louis: Life is funny […] My life has been about serial obsessions, 

which I compare to love affairs. You can‘t will yourself to fall in love, but suddenly 

you find yourself in love, and then it becomes something amazing. […] One 

minute, I‘m a writer working on a story, and the next minute, I‘m investing in and 

the CEO of a chocolate startup, Tcho. For six years, I got sidetracked doing that. I 

put the manuscript away and didn‘t think about it again until I left the chocolate 

company. I was wondering what I should do next and remembered that I had this 

manuscript.” (PICO. September 2017). 

(5) “How is it working so closely with your dad and brother and having 

such high-rank responsibilities within your family‘s brainchild, Diesel?” 

“I actually wish I‘d work more with them! (laughs). […] I wish it‘d happen 

more often. 

I exchange messages with my father about products, rather than showing 

them in real life. Since social media came on board, he [Renzo Rosso] is more 

https://tcho.com/
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reactive to that rather than having a meeting with me (more laughs).” 

(Sportswear.International.com. December 05, 2016). 

Перші три наведені приклади містять повтори racing racing, very very, 

також похідні словоформи (dreaming, dreamer, dream) та інші лексеми типу 

beauty enthusiasts, feel на позначення «піднесених відчуттів», «емоцій». 

Бізнесмен сприймає роботу і продукт як натхненну мрію, про яку мріють всі 

без винятку не менше, ніж 60 років з моменту створення продукту.  

У прикладі (4) представник технологічної компанії яскраво виражає, 

що його життя – суцільна пригода, яку він порівнює з низкою любовних 

авантюр, маніакальних залежностей (My life has been about serial obsessions, 

which I compare to love affairs). Метафора love affairs разом із лексемами love, 

amazing у складі різних словосполучень респондент вживає ряд експресивів, 

що передають емоції, внутршні переживання і ставлення до предмету 

розмови, що виявляє суб'єктивне ставлення мовця до змісту висловлювань. 

Той факт, що мовець може легко і швидко змінювати рід занять може також 

виражати його надмірну залежність від емоцій, настрою.  

Не менш показовим у бізнес-інтерв‟ю є віднесення до 

паралінгвістичних параметрів живої розмови – приклад (5) – присутність 

журналістського блоку-коментаря щодо емоційного стану співрозмовника. 

Наприклад, в англомовних інтерв‟ю з італійськими бізнесменами 

неоднаразово трапляються приписки у круглих чи квадратних дужках типу 

(laughs) / [laughs] / (smiles) / (more laughs) тощо, а також знаки оклику у кінці 

експресивів. Такі паралінгвістичні маркери – важливий позамовний доказ 

емоційної комунікативної поведінки представників італійського бізнесу. 

У галузі моди вони найчастіше застосовують тактики елітарності, 

диференціації, позиціонування тощо. Вони позиціонують себе як популярних 

кутюр‟є, на яких рівняються, до чийого «слова» прислухаються усі. Цікава 

тенденція спостерігаєтья серед бізнесменів-творців «високої» моди: Gucci, 

Prada Valentino. Представники таких відомих брендів наголошують на 

пошуку клієнтів зі смаком та індивідуальністю, які самі знають, чого хочуть 
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(A woman with taste. She must know what she wants; I think it‘s better if a woman 

comes and she discusses with you and she has personality…): 

 “Who is a perfect ‗Valentino woman‘?” 

 “A woman with taste. She must know what she wants, because it‘s very 

frustrating for me if somebody says, ―Listen, I‘ll let you do what you want; I‘m 

there like a piece of glass and you have to do something nice for me.‖ I think it‘s 

better if a woman comes and she discusses with you and she has personality so you 

are more attracted to her to make clothes. This is the kind of woman I love.” (The 

Talks. June 22, 2011). 

Репліка у відповідь представлена МА оцінки та захоплення, що 

реалізується повними розповідними реченнями з лексичним повторами слів 

woman, she, що допомагає респондентові підкреслити власну думку та 

висловити прихильність до такої клієнтки (This is the kind of woman I love).  

Така риса комунікативної поведінки італійських бізнесменів як 

уважність до клієнта часто проявляється через вживання тактики зворотного 

зв‟язку разом з тактикою гіперболізації. Представники італійського бізнесу 

нерідко підкреслюють, що попит на товар та послугу – заслуга не лише 

«доброго смаку» клієнта, а в першу чергу кропіткої та творчої роботи 

виробника і автора проекту. Незважаючи на таку гіперболізацію і почасти 

навмисне викривлення дійсності, у більшості випадків італійці ставлять 

задоволення клієнта від товару чи послуги на одне з провідних місць у 

власній бізнес-діяльності (The customer likes a mix of traditional elements and 

new): 

 “How much of your job is aimed at building that relationship with the 

client?” 

 “It‘s fundamental – priority number one. We are in the business of 

relationships. The factory gives us an incredible product, but in order to be more 

and more relevant in the industry, and with the consumer, we need to offer 

something more, something beyond the product. I aim to know all the customers by 

name, I aim to receive their feedback, to stay close to them, to let them understand 
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what the company is and what they want from the company.” (Forza. July 20, 

2012). 

Розмаїття мовленнєвих актів від репрезентатитивів до комісивів у 

наведеній ДЄ зумовлене ключовою спрямованістю респонента спочатку 

ствердити, що відгук клієнта – пріоритет, далі – зобов‟язатись дотримуватися 

певної лінії поведінки, наміченої перлокутивної мети не втратити передових 

позицій у вподобаннях покупця чи користувача послуг компанії.  

 “Given the fact that Ferrari builds a limited number of cars to order, what 

is the impetus to attract new customers?” 

 “[…] buying a Ferrari is not buying a normal car: It is a dream. At that 

moment, it is the achievement of your life. The average time a customer spends 

with us [at a dealer] is two hours and a half, the time he spends making the specs 

of a car, because they love it. In that moment, they are building the dream into 

reality. They want to wait. They are available.” (Forza. July 20, 2012.) 

У цьому прикладі представник корпорації-виробника машин наголошує 

на тому, що покупець мріє мати машину цієї марки все життя, у той час, як 

безпосередній контакт з представником компанії (дилером) під час покупки 

становить приблизно 2,5 год. Отже, респондент вдало вживає PR-стратегію 

та стратегію ВК, натякаючи на безперервний зв‟язок із клієнтом протягом 

більшої частини життя через посередництво концепту «мрія» (buying a 

Ferrari is not buying a normal car: It is a dream. At that moment, it is the 

achievement of your life; In that moment, they are building the dream into reality). 

«Продавець» чудово знає думки клієнта, і через романтизацію товару, він 

робить потенційного покупця залежним; придбання машини залишається 

питанням часу (They want to wait).  

Незважаючи на легкість у спілкуванні і ставленні до речей, 

представникам італійської етнолінгвокультури властива така комунікативна 

риса, як категоричність. Їхня стійкість у переконаннях і рішучість у 

комунікативній поведінці можна обґрунтувати менталітетом, етнокультурою, 

що грунтується на створенні власного і несприйнятті наявних зразків: 



156 

 

(1) “There certainly was a deep reflection going on in the months before, 

both in the ECB and in the Governing Council, about how to cope with this 

fragmentation” 

(2) “FT: Surely it‘s also important for you, though, that politically you‘re 

seen to be within your mandate.” 

“MD: Certainly and that‘s why the ECB should be transparent and 

accountable.” 

(3) “FT: Returning to the question of conditionally, there are important 

critics, particularly in Germany, who say that it removes the incentive of 

governments to act. How do you counter that?” 

“MD: Quite the contrary. Conditionality makes sure that governments will 

make the necessary reforms and maintain fiscal discipline.” 

(4) “FT: And, just to be really clear, you did not clear that speech, those 

remarks with anybody outside in the capitals?” 

“MD: No, absolutely not.” (The Financial Times. December 13, 2012). 

Репліка-відповідь наведеної ДЄ (1) демонструє переконання 

респондента у тому, що обидві компанії-партнери глибоко осмислили 

ситуацію з приводу роздрібнення акцій, що тривало декілька місяців. 

Приклад (2) також містить лексему Certainly, що так само підтверджує 

твердість переконань бізнесмена у важливості пропозиції репліки-стимула. 

Більше того, комунікант вживає аргументативну тактику задля пояснення 

причинно-наслідкового зв‟язку слів та дійсності. 

Вживання тактики відмови й спростування (Quite the contrary) може 

здатися порушенням принципу ввічливості щодо співрозмовника, але 

подібна відповідь підкреслює такі риси КП, як чіткість та ясність переконань. 

Таким чином відбувається втілення постулатів приципу кооперації, головної 

метою якого є досягнення порозуміння між співрозмовниками, а саме 

реалізація максим якості та кількості.  

Перераховані комунікативні риси та наведені приклади можуть 

слугувати підтвердженням конфліктного спрямування КП представників 
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італійської етнолінвокультури. Проте, аналізуючи увесь матеріал друкованих 

інтерв‟ю, можемо стверджувати, що італійські бізнесмени схильні до 

обрання тактик прихованої конкуренції щодо інших представників галузі. 

Обрана стратегія допомагає респонденту довести свою перевагу і недоліки 

бізнес-супротивника, а також – незначущість конкуренції як такої через 

якісну вищість власної справи, продукту чи послуги.  

Італійські бізнесмени схильні до високої емоціональності серед 

континентально-європейських етнолінгвокультур, часто створюючи 

опозицію «I ][ they», не визнаючи інших представників галузі достойними, 

аби до них відноситися серйозно, або такими, що гідні конкуренції. Вони 

демонструють високу емоційність, коли питання стосується їхнього продукту 

(I eat, breath and sleep Ferrari every day, This brand is racing – racing and 

competition, it‘s impressive!, (Laughs), Oui, oui etc.). Нерідко у коментарях 

журналіста передано невербальні засоби вираження КП представників 

етнолінгвокультури, що підтримують наші спостереження. Італійські 

бізнесмени мають найвищі показники стратегії ненадання інформації у 

межах групи. 

3.1.2.2.3. Французька етнолінгвокультура 

Бізнесменам французької етнолінгвокультури притаманні такі 

комунікативні риси, як: відкритість, щирість, невгамовність, впевненість, 

категоричність, емоційність, індивідуалізм, нігілізм, національна 

зорієнтованість, що відображається у комунікативних стратегіях: надання 

інформації (53,2%), PR (26,9%), ВК (8,4%), ненадання інформації (6%), 

корпоративна (4,5%), національна (1%) (див. додаток Д).  

Відкритість та щирість як риси комунікативного стилю французьких 

бізнесменів репрезентуються в інтерв‟ю за допомогою вживання лексем 

frank, generous, generosity, open, share, sharing, inclusive, to be honest і ін. На 

синтаксичному рівні частотним є вживання складних речень з різними 
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типами зв‟язку, що містять тактики прикладу та роз‟яснення (I don‘t try to 

hide parts of myself, I can share so much and it‘ not embarrassing for anybody 

тощо). Обрання цих тактик дають респондентові можливість повною мірою 

передати думку, інтенцію, поділитися досвідом: 

 “The Focus: What do you do when the environment is changing more 

quickly than the people, be they employees or clients?” 

“Lévy: You can only be persistent and try to persuade them of the 

advantages of change. There is an old virtue that is useful to the organization in 

such a situation: generosity. This may not sound very rational, but people need to 

be generous and they need to share, because if they don‘t, they will not grow and 

change. I believe in generosity within an organization, not competition. It is 

essential to convince people of the importance of sharing both responsibilities and 

difficulties. We can only benefit from being inclusive, bringing people on board 

and not to trying to do everything on our own […].” (The Focus. 1 January 2017). 

Дану ДЄ представлено констативами, що актуалізуються лексемами, 

сполученнями слів та реченнями на позначення «віри», «переконання», 

«правильного шляху» (I believe in generosity within an organization, not 

competition; importance of sharing both responsibilities and difficulties; We can 

only benefit from being inclusive, bringing people on board and not to trying to do 

everything on our own тощо). Репрезентація та ідентифікація комунікативного 

наміру бізнесмена стає можливою в контексті, де респондент наголошує на 

важливості працювати однією командою у пошуку нових рішень (relevance of 

something new, innovative ideas). Подібна тактика рефлексії окреслює КП 

бізнесмена як відкриту і таку, що дозволяє прямо висловлювати свої думки.  

З іншими представниками бізнесу у галузі, французи широко 

використовують як тактики прихованого суперництва (тактика 

відсторонення), так і тактику образи: 

(1)  “Nevertheless you go and see movies with him. Can you step back from 

being a director and simply enjoy a movie?” 
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“Yes I can enjoy it. But it‘s true it is a very complex problem. It is different 

because my son has a less critical approach to movies than me. […] It‘s funny, 

when he wants to piss me off he tells me I am a bad director and that Quentin 

Tarantino is much better than me. I hate it when he says that! He forced me to go 

see Kill Bill Vol. 2 and I walked out of it, just like every time I go and see a movie 

by Quentin, besides Pulp Fiction – I finished that one. […]”. (The Talks. July 27, 

2011). 

Репліка-стимул журналіста полягає у прагненні дізнатися, як 

респондент ставиться до інших колег «по цеху». Натомість у репліці-

відповіді можна простежити приховану зневагу до відомого режисера 

(конкурента співрозмовника), яка синтактично актуалізується за допомогою 

частини складного речення на позначення «несприйняття» і водночас 

«ухиляння від неприємного досвіду», як-от: it‘s true it is a very complex 

problem, також and I walked out of it, just like every time I go and see a movie by 

Quentin, besides Pulp Fiction – I finished that one. У своєму роді, це негативний 

комплімент Квентіну Тарантіно, оскільки респондент за незалежних від 

нього обставин продовжує знайомство з творчістю режисера, проте через 

суб‟єктивні причини йому майже ніколи не вдається довести це до кінця 

(besides Pulp Fiction – I finished that one). Емоційний складник пропозиції 

передається через емоційно-забарвлену лексику, що посилюється із 

паралінгвістичним маркером у вигляду знаку оклику (hate, forced, !). Аби 

обґрунтувати власне несхвалення творчості відомого суперника у 

кіноіндустрії, якого схвалює син самого респондента, бізнесмен вдається до 

тактики нівелювання конкуренції через, на його думку, об‟єктивні причини 

(my son has a less critical approach to movies than me). Тут вже використане 

порівняння, що передає зменшену міру якості, здатності іншого до 

неупередженого судження. 

До тактики образи представники французької етнолінгвокультури 

вдаються рідко, коли вони особисто зазнали приниження від третьої особи. 

Це радше є практикою, а не комункативної нормою, проте французькі 
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бізнесмени обирають комунікативну невгамовність мовленнєвого етикету у 

таких ситуаціях: 

“[…] So I called them pussies I think. Then I got told off by the chief of the 

union, who came to sort of try to humiliate me in front of my crew because we fired 

those guys. I had my satisfaction!.” (The Talks. July 27, 2011).  

Невмотивована та експресивна комунікативна поведінка може свідчити 

про несприйняття певних норм поведінки. Натомість французькі бізнесмени 

– єдина етнолінгвокультура з аналізованого матріалу, яка спроможна вдатися 

до достатньо конфліктного та образливого вибору тактико-стратегічного 

арсеналу. Це, на нашу думку, є свідченням таких комунікативних рис 

співрозмовників, як надмірної розкутості та порушенням комунікативного 

етикету загалом та норм мовленнєвої поведінки в рамках інтерв‟ю.  

Ступінь прояву такої комунікативної ознаки французьких бізнесменів, 

як впевненість, є дуже високою, адже хоча б на лексичному рівні майже в 

усіх бізнес-інтерв‟ю трапляються лексеми на позначення «переконання», 

«безумовності»: Натомість впевненість представників французької 

етнолінгвокультури інколи вбачається як вроджена якість, що не потребує 

пояснень (I might have been born with this level of confidence; I think a good 

portrait is a good portrait). Проте, частіше така якість набувається завдяки 

цілеспрямованим зусиллям (There were probably two reasons for this. I was very 

conscious of that and found it quite reasonable): 

“The Focus: When he announced his decision to the organization, how did 

people react?” 

“Lévy: It was not such a surprise for them. I had been learning the ropes 

since 1984. I was in charge of all the key clients and investments, and key decisions 

were always endorsed by me. So it was a confirmation, not breaking news. But 

Marcel Bleustein-Blanchet had a strong sense of decorum and introduced the 

change in his unique style. He went personally – and he was eighty-one years old at 

the time – to see each CEO of our top twenty clients, and some other important ones 

as well. He said, ―This has been my agency. I have been blessed by the relationship 
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we have had together and you have trusted me for so long. Now I want to inform you 

in person that my successor will be Maurice Lévy. I ask you to trust him and support 

him and to continue the relationship with him.‖ One of these CEOs, who was in his 

forties at that time, told me later that he will never forget the elegance and style with 

which old Marcel Bleustein-Blanchet came to see him and personally introduce his 

successor.” (The Focus. 1 January 2018). 

Особливістю наведеної мовної інтеракції є пріоритетна позиція 

респондента, що полягає у переконанні правильності рішення топ-

менеджменту компанії взяти його на посаду. Таке переконання передається за 

допомогою вживання тактик роз‟яснення, підтвердження та досвіду. 

Аргументація бізнесмена також посилюється за допомогою темо-рематичного 

зв‟язку у кількох реченнях підряд із підсумковим реченням в кінці пропозиції 

(So it was a confirmation, not breaking news). Також репліка-відповідь містить 

тактику цитування, яка підтверджує впевненість бізнесмена у власних 

досягненнях за допомогою додавання прямої мови людини вищої посади у 

мережі компанії. Тут також актуалізується комунікативна інтенція зробити 

комплімент голові компанії, який постає як вишуканий менеджер, талант 

якого полягає у вмінні обрати найкращого та найперспективнішого 

наступника (the elegance and style with which old Marcel Bleustein-Blanchet came 

to see him and personally introduce his successor).  

КП французів часто представлена експресивними констативами, що 

містять множинні лінгвістичні макери на позначення власної думки, 

поглядів, самовираження, непересічності (always, certainly, exactly,  for sure, 

I‘m sure, It‘s a given, As for me, I believe, in my mind, That‘s my point, I‘m alone 

here і ін.). Це показує, що її репрезентанти не соромляться власної думки та 

демонструють індивідуалізм (People think that we are not in position to create 

a system but I think that is wrong. Everybody can create a system that works): 

“The Focus: What is the key to remaining flexible and adaptable?” 

“Lévy: I think diversity is the key. Beyond that, it is a question of personality 

and how you see the world. […] What is the difference between an optimist and a 
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pessimist? Only one of attitude – they are born and die the same way. The only 

difference is how they live.” 

“The Focus: Is the glass half full or half empty?” 

“Lévy: Exactly. It always comes down to that. The beauty of my job and what 

makes me really enjoy life is that I get to meet, know and work with a lot of people, 

and each one of them is an individual. To lead these individuals you sometimes have 

to give them a push or be a little tough, but you should never forget that what is 

right for one person may be wrong for another. There is no one system, no single 

recipe. When it comes to managing people, you need to have a relationship, an 

understanding of what is driving each person. It can be very complicated.” 

“The Focus: Do you still have the time to treat people as individually as 

you‘ve described?” 

“Lévy: I can‘t know forty-five thousand people personally. But I hope that 

people do know each other at each level of the organization. I try to treat the people 

with whom I have direct contact as individuals. […].” (The Focus. 1 January 2017). 

У навденому прикладі представник французького бізнесу робить 

висновок, що індивідуальність будь-якого окремого працівника є важливою 

складовою успіху всієї компанії (I think diversity is the key). Незважаючи на 

труднощі, з якими стикається менеджер в управлінні декількома тисячами 

особистостей з власним баченням речей (It can be very complicated), він 

акцентує увагу на важливості знаходити індивідуальний підхід до кожного 

підлеглого (what is right for one person may be wrong for another. There is no one 

system, no single recipe). Таке висловлювання є також яскравою репрезентацією 

в дії тактики досвіду і тактики диференціації.  

“There are some people that you have photographed many times over the 

years, like Meryl Streep or Miuccia Prada. Is your process different when you 

shoot someone that you know well?” 

“Yes, it‘s interesting and very different. I have always followed people I am 

interested in over years and I keep making portraits of them. That intimacy that I 

am always looking for develops immediately with someone like that. It‘s a given, 
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because you have the person‘s trust. You are always looking for something that 

you have not done before, but by the nature of it being several years later the 

person has changed. Basically, I am not doing anything but recording what I see.” 

(The Talks June 26, 2013). 

В багатьої випадках, як і у навденому вище прикладі, спостерігається 

порушення корпоративної етики французькими бізнесменами і 

простежується така комунікативна риса як егоцентризм. Це виражається у 

використанні особового займенника однини (I), що зустрічається впродовж 

більшої частини інтерв‟ю. Його надмірне використання може вказувати на 

зарозумілість респондента чи його неготовність визнати чи сприйняти думку 

іншого у межах своєї ж компанії. Такі випадки найчастіше трапляються у 

представників мистецьких та творчих галузей, що складають половину 

аналізованого матеріалу у межах французької етнолінгвокультури. 

Зрештою, бізнесмени, що представляють французьку 

етнолінгвокультуру, схильні відмежовувати себе від «великого» світу, 

почасти нібито ухиляючись від конкуренції – тим самим використовуючи 

тактику відсторонення від конкуренції: 

 “Do you have to keep a certain distance from the industry in order to keep 

that perspective?” 

“If you want to change something – and it‘s not that I want to – but to 

change something, you have to be different. If you‘re inside, you have too many 

connections, too many people you want to please and I think Scott and I have been 

able to keep a healthy distance. My dream was never to be in the front row at a 

fashion show. It‘s really great but it‘s not something I thought, ―That‘s going to be 

the best thing ever! 

Believe me I‘m like everybody, sometimes I‘d like to be cool and know all 

the right people and everything, but I know to step a bit to the side and not become 

too much part of the ―it‖ crowd. I want to keep the distance.” (Business To 

Community. SEPTEMBER 29, 2013). 
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Бізнесвумен відмежовує себе від великої підприємницької діяльності, 

наголошуючи на «власній» ніші, котрою їхня компанія повністю задоволена. 

У такому випадку, до конкуренції вона байдужа (I don‘t dwell on them). 

Опозиція «I ][ crowd» свідчить про глибокий індивідуалізм, що може 

принизити тих, хто прагне до конкуренції та провідних місць на ринку. Вона 

наголошує на своїй винятковості (Real editors like me, people with a real voice). 

Ступінь прояву такої комунікативної риси, як індивідуалізм 

французьких бізнесменів, лише за лінгвістичними маркерами у бізнес-

інтерв‟ю дуже високий. Це спричинено віднесенням себе респондентами до 

вищої «елітної» ніші на ринку. Конкуренція як явище для них незначуща. 

Нерідко представники французького бізнесу виявляють нігілізм у КП: 

“How do you want to be remembered?” 

“I don‘t believe in legacy. If you want to piss on my grave, that‘s fine by 

me.” (The Financial Times. September 2010). 

Наведена мовленнєва інтеракція засвідчує прагнення респондента до 

максимально можливого визволення особистості від суспільних норм і 

конвенцій, заперечення цінностей: головне те, що відбувається у житті 

(повага, успіх, визнання), решта не має значення. 

Виходячи із численних проявів непересічності, ще однією поширеною 

особливістю КП французів є категоричність. Проте, на відміну від 

італійських колег, у французьких респондентів ступінь прояву такої 

комунікативної риси понижений:  

(1) “How are your friendships connected with your professional life?” 

“My work and my life are the same thing to me. I don‘t have a life on one 

side and work on the other side. My entire life has been my work. I don‘t have a 

family, I am by myself, I have made very strict choices.” (The Talks. June 26, 

2013). 

(2) “But doesn‘t it matter what they do, what they stand for?” 

“Yes, absolutely.” (The Talks. June 26, 2013). 
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Наведені приклади доводять безумовність респондентів. Така 

комунікативна риса найчастіше проявляється, коли представники 

французького бізнесу глибоко переконані у фактах, або як прояв покладання 

лише на власні сили (I am by myself, I have made very strict choices). 

Лінгвістично це простежується використанням модальних прислівників та 

прислівників міри та ступеня (absolutely, 100 percent). 

Висока емоційність представників французького бізнесу на межі 

імпульсивності здбільшого простежується у представників галузі моди та 

дизайну, образотворчого мистецтва, видавничої справи: 

“Do you think your very personal approach is why many people like working 

with you? Miuccia Prada, for example, is known as a very private woman who 

rarely lets anyone take her portrait.” 

“In her case our relationship has developed into a very real friendship. She 

is one of the people that I love and admire most.” (The Talks. June 26, 2013). 

У наведеному прикладі бізнесмен вживає експресиви, що виражають 

захоплення респондента кумиром; це актуалізується вживанням лексем на 

кшталт real friendship, love, admire most.  

Далі французький дизайнер проявляє свою пристрасність щодо іншої 

відомої особи: 

“Scorsese is another person that you have access to like nobody else.” 

“I‘ve been so lucky to be, in a sense, adopted by Martin Scorsese. I am the 

only one who is allowed to shoot on his set throughout the process of filmmaking. I 

go in and out depending on the film scenes that I would be interested in. He loves 

what he does and he is totally passionate. He is a joy to be around.” (The Talks. 

June 26, 2013). 

У даній ДЄ пропозиція виражена підсилювальними частками та 

оціночними прислівниками, що виражають градуйований концепт захвату 

кумиром як особистістю, його професійною діяльністю. Підсумкове просте 

поширене речення (He is a joy to be around) з іншими МА є успішною 
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реалізацією тактики ноу-хау та гіперболізації, головними функціями яких є 

визнання успіху кумира, а отже повторення і, може, перевершення успіху.  

Пристрасність французьких бізнесменів, що є підсиленим та 

гіперболізованим варіантом емоційності, актуалізується у таких мікродіалогах: 

(1) “You have been working more and more with video yourself. Can you 

imagine making a movie yourself one day?” 

“Yeah, I‘d love to make movies! Video came naturally to me and I‘d love to 

do a film. But even for the book, for a long time people had been asking me to 

write a book – agents, publications houses – and I said I‘d love to, but I couldn‘t 

imagine how to do it.” (The Talks. July 3, 2013); 

(2) “What is the greatest achievement of your life so far?”  

“My daughter – she‘s an amazing girl. We had a lot of problems conceiving, 

which makes her even more special. She‘s everything a father could wish for.” 

(The Financial Times. March 22, 2013); 

(3) “Garance, what makes you a good blogger?” 

“I don‘t separate and I don‘t try to hide parts of myself. Also, what I do is 

my passion. I make money with it, but it‘s something I want to wake up for.” (The 

Talks. July 3, 2013). 

Репліка-відповідь у прикладі (1) представлена експресивними 

констативами та імпліцитними промісивами, які виражають велике 

прагнення бізнесмена зробити наступний поступальний крок у професійній і 

творчій діяльностях. Також важливим у втіленні комунікативного наміру 

посилити пропозицію є використання акцентуйованого розділового знаку (!). 

Приклад (2) також містить експресивну лексику, що актуалізуються 

вживанням градації як стилістичного прийому, що виявляється можливим за 

допомогою підсилювальних часток з прикметником (even more special), 

лексеми amazing та фінального речення She‘s everything a father could wish 

for. Всі ці лінгвістичні маркери є також реалізацією тактики гіперболізації. 

Як бачимо з прикладу (3) бізнесмен пристрасно «закоханий» у власну 

справу (what I do is my passion). Вона, зі слів респондента, не просто 
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приносить прибуток, а робить його живим кожного наступного ранку (I make 

money with it, but it‘s something I want to wake up for). Градація також 

досягається вживанням повторенням простих заперених речень (I don‘t 

separate and I don‘t try…), чим також досягається особливий драматичний 

ефект висловлення.  

Національна зорієнтованість у інтерв‟ю із французькими 

бізнесменами допускається достатньо часто. Особливістю такої мовної 

інтеракції є вживання тактики патріотизму, що полягає у прагненні 

респондента бути оточеним представниками своєї країни і (бажано) у її 

межах: 

“In what place are you happiest?”  

“My house in France with close friends and family.” (The Financial Times. 

March 22, 2013). 

Таким чином, представники французької етнолінгвокультури амбіційні, 

найчастіше уникають тактик відкритої конкуренції, обираючи тактики 

нехтування важливістю будь-яких «змагань». Головне змагання для них 

видається змаганням із собою, конкуруванням на межі власних можливостей 

задля створення нового, якіснішого та непересічного продукту чи послуги. 

Специфікою етнолінгвокультури є найвищі показники НІ та ВК у межах 

континентально-європейської групи. 

3.1.2.2.4. Іспанська етнолінгвокультура 

Найтиповішими комунікативними рисами іспанської 

етнолінгвокультури є неформальність, самолюбство та винахідливість. 

Процентне співвідношення комунікативних стратегій є таким: надання 

інформації (48,4%), PR (38,9%), ненадання інформації (4,2%), корпоративна 

(4,2%), витіснення конкуренції (3,1%), національна (1%) (див. Додаток Д). 
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Типовими вербальними маркерами неформальності є слова, прості 

речення, як-то: positively, exactly, come on, just, well, great deal, we‘re 

champions. Можна навести такі приклади: 

(1) “That‘s exactly ehat I mean”; 

(2) “Research always has a great deal to do with passion” (The Talks. May 

24, 2012).  

У цих прикладах іспанський шеф-кухар намагається перетворити 

інтервʼю на невимушену приятельську бесіду. 

Характерною рисою іспанських підприємців є самолюбство, 

лінгвістичними маркерами якого у текстах виступають констативи-речення 

на позначення високоякісного авторського підходу до бізнес-діяльності 

(напр., That‘s all about my taste; The quality of what we do is beyond 

comparison). Це яскраво видно й у цьому прикладі: 

“Our data virtualization techniques are extremely useful and highly 

sophisticated and deserve more academic research” (Bizagi.com. September, 

2013). 

Представник ІТ-компанії вихваляє свій продукт за допомогою тактик 

гіперболізації та агітації. 

Винахідливість – ще одна характерна комунікативна риса іспанських 

бізнесменів у бізнес-інтервʼю. Вони прагнуть підкреслити свою 

інноваційність і винятковість, реалізуючи тактики ноу-хау, диференціації, 

досвіду та позиціонування. 

“We have shown that we know how to develop highly complex opportunities, 

contributing unique technical solutions” (Acciona Infrastructure, 

https://www.acciona-infraestructuras.com/luis-castilla-interview/). 

Можна помітити, як представник енергетичної компанії наголошує на 

їхніх унікальних розробках і водночас, проявляючи рису самолюбства і 

реалізуючи тактику гіперболізації, рекламує високі стандарти продукції 

(highly complex opportunities; unique technical solutions). 

https://www.acciona-infraestructuras.com/luis-castilla-interview/
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У рамках іспанської етнолінгвокультури показовим є відсутність 

вживання більшості тактик комунікативної стратегії витіснення конкуренції. 

3.1.2.3. Східноєвропейські етнолінгвокультури 

3.1.2.3.1. Українська етнолінгвокультура 

Українська етнолінгвокультура має комунікативні риси: вимогливість, 

революційність, досвідченість. Комунікативні стратегії застосовуються з 

такою частотою: PR (51,9%), надання інформації (35,4%), витіснення 

конкуренції (7%), корпоративна (3,2%), ненадання інформації (2,5%) (див. 

Додаток Д). 

Вимогливість українських бізнесменів зумовлена великою 

конкуренцією на ринку і проявляється через стратегії і тактики зменшення 

власного впливу або невпевненості в успіху: 

“How do you see the future for your field of activity in Western Ukraine?” 

“I hope that many mature companies thinking strategically and long term 

will grow. We will have more business leaders with ambitions for national and 

global competition. If that happens there will be a great need for high quality 

business education.” (Lviv Business. Issue 50, October 2012). 

“What key market drivers are positively impacting your business?” 

“This is actually a very complicate question […] no bank, no matter how 

reliable it is, can not stand if the majority of depositors suddenly wish to withdraw 

their deposits. Accordingly, there can not be credit activities of banks during the 

depositors panic […].”(Lviv Business. Issue 48, July 2012). 

“What is the most important management lesson you have learned?” 

“Up until now I have climbed the career ladder from the very bottom. […].” 

(Lviv Today. Issue 44, March 2012). 

Така комунікативна риса як революційність є ще однією 

визначальною особливістю КП українських бізнесменів. Вони наголошують 

на кардинальних, швидких і ґрунтовних змінах у бізнес-політиці, що 

http://www.lvivtoday.com.ua/issue/44
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вербально виражено у таких маркерах: briefly, immediately, suddenly, without a 

doubt; crucial, innovative, step by step etc.: 

“What are your top priorities for the next 12 months?” 

―Every company wants to become the leader in its product line and we are 

no exception. For the next 12 months, as in previous years, we want to supply the 

best service and top products to our customers. We continue to work on improving 

our product all the time by listening to clients and making improvements. Today 

we are acknowledged in Denmark‘s mink industry as a company that delivers the 

best product on the market. In the next 12 months we plan to amaze our customers 

even more.‖ (Lviv Today. Issue 63, December 2013). 

У наведеному прикладі використано промісиви та констативи зі 

стверджувальними реченнями на позначення звершення запланованого у 

майбутньому. Українські бізнесмени нерідко підтверджують власну думку 

лексичними одиницями: as I see, In my opinion, I would advise, So, for me, of 

course, тим самим вживаючи тактику егоцентризму. Така аргументативність 

відбивається у створенні образу досвідченості українських підприємців: 

“Which one(s) do you foresee as the most vital and why?” 

“For industrial companies such as ours, of course the most important 

vectors are VAT return, simplification of customs procedures and corruption 

fighting. […]. In my opinion, only radical simplification of the fiscal system may 

improve the investment attractiveness. The number of taxes should be reduced by 

between 3–5. Extremely complicated administration of the income tax may be 

replaced by the sales tax. This way the investor can easily create a business plan 

for investment. If the practical implementation of new legislation for the 

processing of raw materials does not deteriorate working conditions, in the coming 

years I see positive trends. It is a benefit for investors to get a product at a 

reasonable cost, while Ukraine gets paid taxes fairly. Furthermore when the 

Ukrainian economy experiences significant growth, domestic market consumption 

will also be of interest to other companies. The main thing in this situation is not to 

miss the right moment to increase output for Ukrainian consumers. […]. For the 
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leaders/managers of the company I would advise them to prioritize the employees. 

I advise them to be a mentor, a leader, but not a guard. A leader should always 

prioritize teamwork. When the leader is at the top of a ―dream team‖, all threats 

to the market or other problems can be overcome.” (Lviv Today. Issue 49, 

September 2012). 

Крім зворотів на позначення власної думки, у наведеному прикладі 

представник української етнолінгвокультури виказує свою впевненість і 

досвідченість використовуючи вербальні маркери на кшталт of course, This 

way I see positive trends, It is a benefit, The main thing I would advise, I advise 

them. Складносурядне речення When the leader is at the top of a ―dream team‖, 

all threats to the market or other problems can be overcome виражає розуміння 

респондента успішного шляху вирішення проблеми та подолання труднощів. 

Специфікою КП представників української етнолінгвокультури є 

найпотужніша реалізація PR-стратегії з-поміж усіх інших етнолінгвокультур.  

3.1.2.3.2. Російська етнолінгвокультура 

У російській етнолінгвокультурі, бізнес-діяльність представників якої 

зосереджена в основному за межами Росії, найчастіше зустрічаються 

комунікативні риси впевненості, рішучості, категоричності, національної 

зорієнтованості. Найуживанішою тут є НІ (38,4%), далі – PR (33,7%), ВК 

(9,3%), ННІ (7%), НС (7%), КС (4,6%) (див. Дадаток Д). 

Визначальною комунікативною рисою російських бізнесменів є 

впевненість і рішучість. Це простежується за допомогою таких 

лінгвістичних маркерів, як I have said that if the Nets don't win 

the NBA championship within five years, I will punish myself by getting married 

тощо: 

(1) “OLinux: What are the Google marketing strategies and alliances in 

order to keep itself on the Internet market?” 

http://www.lvivtoday.com.ua/issue/49
http://www.lvivtoday.com.ua/issue/49
http://www.lvivtoday.com.ua/issue/49
http://www.businessinsider.com/blackboard/nba
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“Sergey Brin: Google actually relies on our users to help with our 

marketing. We have a very high percentage of our users who often tell others about 

our search engine. This has helped Google immensely, and has helped our website 

traffic grow over 20% per month since we started our company in 1998.” (Linux 

Gazette. November 2000, Issue 59). 

(2) “I am deeply sure happiness and comfort are created by a man himself.” 

(Practical eCommerce. November 28, 2011). 

(3) “Q: Three dinner guests from any point in history?” 

“A: I would want to invite Ivan the Terrible and try to convince him to take 

Russia in the direction of Europe. I'd invite my grandfather on my mother's side. I 

never met him. He was a military doctor and he died in World War II. People in 

our family say I resemble him. And Benjamin Franklin because I feel I know him 

already. During the wild 90's, when there was no real banking system, Russia had 

more $100 bills in circulation than any country in the world!” (New York Post. 

Oct. 30, 2012). 

У ДЄ (1) респондент використовує тактику гіперболізації (very high), 

оцінюючи успіхи компанії. Свою думку він також підкріплює статистичними 

підрахунками (our website traffic grow over 20% per month since we started our 

company in 1998). Це є також реалізацією тактики позиціонування.  

Впевненість російського бізнесмена виявляється й у МД (2), а саме за 

допомогою вживання лінгвістичного маркера I am deeply sure респондент 

відкидає будь-які сумніви щодо наданої пропозиції. 

ДЄ (3) містить речення з умовним способом, що виражає дуже бажану, 

але нереальну дію у теперішньому часі (I would want; I'd invite). Незважаючи 

на неможливість дії повернути назад минуле, респондент видається 

впевненим і рішучим у своєму виборі всліпу (because I feel I know him 

already). Також репліка-відповідь містить експресиви, які передають 

піднесений настрій респондента і його амбітність (During the wild 90's, when 

there was no real banking system, Russia had more $100 bills in circulation than 
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any country in the world!). В останньому випадку важливу роль відіграє 

паралінгвістичний маркер у вигляді акцентуйованого розділового знаку (!). 

Категоричність російських бізнесменів є крайнім проявом рішучості і 

реалізується у частотному вживанні тактик персоналізації, досвіду, 

спростування, критики, гіперболізації: 

“What do you think businesspeople can learn about winning from chess?” 

“The first rule is: Never, ever, underestimate в your opponent” (Harvard 

Business Review). 

“[…] Did it hurt your pride to be beaten by a computer?” 

“No, not at all.” (Harvard Business Review. APRIL 2005 ISSUE). 

У наведеному прикладі лінгвістичними маркерами є парні заперечені 

прислівники типу never, ever та відповідь-заперечення типу No, not at all. 

Слід зазаначити, що представники даної етнолінгвокультури рідко вживають 

нейтральні маркери оцінки та ухиляються від категоризації понять, навпаки 

прагнуть прямо висловити власне відношення, вживаючи багато заперечень 

та надаючи багатьом поняттям власну оцінку (None. I‘m not an idol kind of 

guy; it‘s not absolutely common for Russian companies; And, no doubt; 100%; But 

I believe that this approach is very right; You won't believe it, but I like тощо).  

Російські респонденти виражають відчайдушність у боротьбі за місце 

на ринку або подоланні особистих чи професійних перешкод та труднощів: 

(1) “How fast Google wants to expand its solutions to other countries around 

the world?”  

“Sergey Brin: Google customers license our technology because they are 

looking for the fastest, most relevant search on the Internet. Google currently 

supports 25 language searches, and will continue to aggressively add to this list. 

We ultimately hope to support all major languages in the world.” (Linux Gazette. 

November 2000, Issue 59). 

(2) “I had to prove every year that I was still the best.” (Harvard Business 

Review. APRIL 2005 ISSUE). 
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ДЄ (1) містить репрезентативи та експресиви, що стверджують певну 

ідею, подають факти, та виражають психологічний стан мовця, який 

налаштований на тривалу гру до перемоги. Все це є репрезентацією разом 

тактик попередження і конфронтації, а також виражати тактики оголошення 

війни потенційним або неназваним конкурентам. Лінгвістичними маркерами 

тут є лексеми та словосполучення на позначення «кінцевого розрахунку», 

«експансії», «глобального поширення» (ultimately, aggressively, all major 

languages in the world) у складі ряду простих поширених речень. Важливим є 

також використання майбутнього часу на позначення дій, що матимуть місце, 

тобто вестимуть до перемоги. 

У прикладі (2) респондент використовує складнопідрядне речення, що 

є вживанням тактики досвіду і наголошує на пройденому тяжкому шляху до 

успіху. Маркерами є прислівник часу still, що підсилює пропозицію, та 

прислівник every year на позначення частотності дії.  

Національна зорієнтованість є однією із найважливих рис російських 

бізнесменів в аналізованих інтерв‟ю (In Russian, we say calm as a boa 

constrictor!; They really gave me everything good that is in me despite the 

hardships of growing up under the Soviet regime. I have great memories of my 

childhood). Прагнення передати гордість за власний народ та історію є 

визначним у їхній КП: 

(1) “Is Germany no good enough for living and working? And why do you 

think Russia is better in this sense?” 

“I faced German life and manners. Their way of life completely did not and 

still does not suit me. […] I was determined Russia was my favorite motherland 

where I myself, my wife and my children would live.” (Practical eCommerce. 

November 28, 2011). 

(2) “Q: Leaders in sports or history you‘ve admired and why.” 

“A: I admire Catherine the Great. She brought the Constitution to Russia. 

With her came enlightenment. In the US, the Founding Fathers for their 

contribution to the development of democracy. In terms of sports, I would say 
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Soviet gymnast Nikolai Andrianov, who won 15 Olympic medals and dominated 

the sport, and the great basketball coach Alexander Gomelsky.” 

“Q: Athletes and coaches in other sports you admire?” 

 “A: In terms of hockey, Anatoli Tarasov, the father of Russian hockey, and 

in soccer Valery Lobanovsky, for his original approach to the game. I hope 

Brooklyn Nets coach Avery Johnson will also soon become a living legend.” (New 

York Post. October 30, 2012). 

У мовленнєвій інтеракції (1) висловлювання російського бізнесмена 

становить експресивний констатив, передає його бажання жити у власній 

країні, слідувати й сповідати ті цінності, яким він був навчений вдома 

батьками. Підприємець відкидає будь-які правила «гри» іншої країни, що, на 

його думку, йому нав‟язуються, навіть зважаючи на те, що там зосереджений 

його бізнес (Their way of life completely did not and still does not suit me). 

ДЄ (2) містить пропозицію, що передає визнання та любов респондента 

до російських історичних політичних фігур та відомих діячів культури та 

спорту Росії (I admire Catherine the Great; Soviet gymnast Nikolai Andrianov; 

Anatoli Tarasov, the father of Russian hockey; and in soccer Valery Lobanovsky, 

for his original approach to the game). Цим відомим представникам країни 

надаються епітети та характеристики навіть у назві та представленні їх, що 

свідчить про їхню неабияку пошану та національне визнання у межах країни. 

Це є прийом «іміджмейкінгу» країни та її досянень і є чудовим прикладом 

реалізації тактики гіперболізації. Тут є також місце тактиці наставника (I 

hope Brooklyn Nets coach Avery Johnson will also soon become a living legend), 

можливо і тактиці нівелювання ролі великої компанії. 

Таким чином, представники російської етнолінгвокультури 

наголошують на багатій історії та визначній ролі представників свого народу 

у країні та у світі, достатньо часто підтримують розмову про особисте життя 

та членів власної родини. Крім найпотужнішої серед інших 

етнолінгвокультур національної стратегії, характерним є найчастотніший 

вибір арсеналу ВК серед континентально-європейських етнолінгвокультур.  
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3.1.3. Етнолінгвокультурні особливості бізнес-представників Азіії  

3.1.3.1. Етнолінгвокультури Південної Азії 

3.1.3.1.1. Індійсько-пакистанська етнолінгвокультура 

Представників індійської та пакистанської етнолінгвокультур було 

об‟єднано у одну групу через спільний історичний досвід часів британського 

панування та належність панівних мов обох країн до індоарійської групи 

індоєвропейської мовної сім‟ї. Комунікативна поведінка індо-пакистанської 

етнолінгвокультури характеризується відкритістю, скромністю, 

виваженістю, національною зорієнтованістю, індивідуалізм, ієрархічністю 

відносин, уважністю, працьовитістю. Найуживанішим тут є тактичний 

арсенал стратегії надання інформації (41,1%), потім PR (40,7%), ненадання 

інформації (5,8%), витіснення конкуренції (5,4%), корпоративна (5%) та 

національна (1,6%) (див. Додаток Д). 

Індійські та пакистанські бізнесмени є відкритими у спілкуванні, що 

виявляється у розгорнутості їх відповідей, ставленні до співрозмовника (Sure, 

Absolutely, Personally I think, Not in my experience). Вони нерідко відкрито 

висловлюють своє ставлення до релігії і охоче діляться філософським 

світоглядом (thanks to Allah, For God‘s sake, my soul, That's the philosophy etc.): 

“What about the portable TVs? I know RCA has one. Talk about the ones 

you've seen.” 

“Shibani Joshi: I actually haven't seen a lot of portable televisions. We've 

been focusing on a lot of the computing devices – the tablets, the phones, the 

cameras. To be honest, I haven't heard a lot about the portable TVs, because a lot 

of times these smart devices end up streaming content […].” (Benzinga. January 

07, 2011). 

До складу даної мовленнєвої інтеракції входять модуси бажання 

респондента бути максимально чесним і відвертим, довести до відома 

актуальний стан речей. Це є також проявом тактики зменшення, яка має 

наголошувати на таких комунікативних рисах, як скромність та 

http://www.benzinga.com/users/benzinga-staff
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виваженість. Лінгвістичними маркерами їх вираження бізнесмена у прикладі 

є звороти To be honest та модальний прислівник actually, також низка 

заперечних предикатів (haven't seen, haven't heard) для верифікації 

пропозиції.  

“CIO: Why did you decide to take up an additional responsibility of 

overseeing the CMO role at Writer Corp?” 

“Yateen Chodnekar: 

The marketing role was once meant to create effective, mass-market 

advertising in order to increase brand awareness and loyalty. Over the years, the 

skills and competencies required for the CMO role have changed and technical 

expertise has become more important than agency experience. 

In my case, I saw an opportunity in transforming the conventional marketing 

function into a new age, tech-driven marketing function at Writer Corp. For me, 

overseeing the marketing role is not a transition from a CIO to a CMO role, but it 

is a logical expansion of the CIO role. I believe that IT leaders overseeing the 

marketing function and subsequently spearheading it can smoothen the adoption of 

new age tools, technologies, and business processes, and they can become more 

customer-centric. Additionally, they can play a huge in helping the marketing 

function fall in sync with the rest of the business […].” (CIO.In. Jan 08th 2015). 

У наведеній ДЄ респондент послуговується констативами, що 

повідомляють певну інформацію, експресивними вербальними маркерами, 

що характеризують ступінь відвертості респондента та виражають його 

переконання, аргументацію, що найчастіше передається за допомогою 

вставних конструкцій, на вираження думки та ставлення мовця до 

висловленого (In my case,  For me, I believe that); речень зі сполучними 

словами та словосполученнями, що наведені для логічної та вичерпної 

репрезентації думки співрозмовника (I saw an opportunity, subsequently, 

Additionally). 

Проте, нерідко, на відміну від осіб із західних культур, представники 

індо-пакистанської етнолінгвокультури видаються більш 
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індивідуалістичними (my business, my achievement, my goals). Тут 

найчастотнішим є вживання тактики егоцентризму: 

“Q: What happened in the Hashwani case? What happened with the hotels?” 

“A: […] I have no knowledge of what happened. […] I can‘t afford to buy 

them. How long can I keep them, because I can‘t be in power all my life. So it was 

another fabricated scandal. […]. 

Politics is not my field. Practicality is my field. I did advise her on CNN and 

she took the advice. It was a good idea. So practically, in things like this, I did put 

my voice forward. And if it‘s the voice of reason, any mind accepts it.” (Newsline. 

14 April 2012). 

Наведений приклад є реалізацією одночасно тактики егоцентризму 

через частотність особового займенника однини I та присвійного 

прикметника my, а також тактики гіперболізації, що реалізована через 

повторювані заперечні речення для передачі пропозиції несприйняття 

звинувачень на адресу респондента, його бажання виправдатися перед бізнес-

партнерами та соціумом. Також тут вжито емфатичні конструкції на зразок I 

did put my voice forward, словосполучення good idea, складнопідрядне 

речення з підрядним наслідковим And if it‘s the voice of reason, any mind 

accepts it – все це передає пропозицію слушності думки респондента, що 

може послугувати еталоном успіху для інших. 

Проте, якщо респондент не є надвпливовим бізнесменом на світовому 

ринку або колишнім політиком, в індійському та пакистанському бізнесі 

частіше робиться наголос на вертикальній ієрархічності відносин (boss, 

authority, subordinates тощо). За такої системи підлеглості кожен має зайняти 

своє місце і слідувати нормам поведінки і відповідальності: 

“DT: What are the qualities of a good boss?” 

―YP: A good boss must be a good human being and know the needs and 

potential of his subordinates. […] So I still work hard till late to complete the 

work. I am always punctual and meet the deadlines. I try my level best to satisfy my 

clients and business partners.‖ (The Daily Times. 22.08.2010). 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.daily-times.com%2F&ei=7JBBU4yWJJGQ4ASThIDYBg&usg=AFQjCNEq5WSFXbadpQMqs3DD2rh8lgcHOQ&bvm=bv.64125504,d.bGE
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Наведена мовленнєва інтеракція являє собою розмову з представником 

індійського бізнесу у галузі мануфактури, керівником компанії. Респондент 

послуговується репрезентативами з пропозиційним змістом важкої праці з 

метою відповідати умовам і термінам виконання замовлення. На думку 

бізнесмена, такі досягнення у справі відображають інтерес обох сторін 

водночас: підлеглих та клієнтів. 

“Let‘s look at the type of people who sell your products. Are they lone 

wolves or team players?” 

“Obviously, they have to be good performers in their own right, but 

teamwork is essential as well.” (Harvard Business Review. JULY–AUGUST 

2006). 

Наведений приклад містить констативи, за допомогою яких висловлено 

думку щодо необхідності спільної праці усіх задля досягнення успіху, нарівні 

із особистісним розвитком та ідеями, які можуть стати рушійною силою 

роботи усієї компанії. 

Переважній більшості респондентів-представників індо-пакистанської 

етнолінгвокультури притаманна уважність до клієнтів. Замовник або 

споживач товарів та послуг постає як центральна фігура: 

“BusinessInterviews.com: What makes MartMobi unique?” 

“Everything we do at MartMobi is to improve mobile conversions for our 

customers. We optimize every step of the consumer journey to ensure that their 

mobile store is highly engaging and minimizes dropouts.” (Business Interviews. 

August 15, 2014). 

У даному прикладі бізнесмен послуговується тактикою зворотного 

зв‟язку. Увага до споживачів стимулює підприємство до інновацій 

(Everything we do … is to improve … for our customers, to ensure that their 

mobile store is highly engaging and minimizes dropouts). Лексеми і 

словосполучення customers, consumer journey, their стосуються покупців і 

користувачів послуг, відгуки котрих є мірою успішності всієї компанії.  

“How do you avoid making that mistake?” 
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“[…] We work hard at being included in this circle. That means making 

each customer experience more than a typical detail call, in which the rep gives his 

scripted presentation and that‘s it.” (Harvard Business Review. JULY–AUGUST 

2006 ISSUE). 

У наведеній ДЄ респондент також вживає тактику титанічної праці (We 

work hard at being included in this circle) на вираження прагнення зробити усе 

можливе у власній справі, аби бути обраними у вузьке коло тих, чиї товари і 

послуги мають попит. Частина складного речення That means making each 

customer experience more than a typical detail call передає інтенцію бізнесмена 

зробити спілкування з клієнтом не звичайною розмовою, а чимсь інтимним, 

що, на думку респондента, стане ключем до успіху у майбутньому при 

обранні продавця або бізнес-партнера споживачем. 

Велика кількість респондентів прагнуть увиразнити свою національну 

зорієнтованість через тактику патріотизму. На думку більшості 

представників індійської і пакистанської етнолінгвокульур, власна бізнес-

діяльність є успішною і перспективною станом на момент мовлення. Проте, 

посідаючи поки не провідне місце у світі, вони прагнуть до об‟єктивної 

оцінки ситуації і виражають прагнення наполегливо працювати, аби її 

виправити у майбутньому (But we should not kid ourselves about that being the 

global reality... We need to shift to a situation where lot more people know us) 

(Business Today. September 11, 2012). 

Індійсько-пакистанських бізнесменів вирізняє працьовитість. Ця 

комунікативна риса є наслідком їхньої кропіткої праці і прагнення зрівнятися 

з впливовими міжнародними компаніями: 

“Can you compare MindTree in terms of organisational maturity versus 

your peers when they were at a similar revenue or age level?” 

 “We will look nicer than them - if you look at a TCS, Wipro and Infosys at 

13. If you look back at their 13th year and us, you will give us full marks but it is 

also misleading. I personally believe that we walk in the shadow of giants. These 

are non-trivial companies. Let's not forget that today, what it means to be Indian is 
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defined by these companies. One must be very respectful towards them.  But we 

have done well. Thirteen straight years of growth, good management pipeline, 

aspiration for the future, good work behind us. But we shouldn't get carried away 

and realise that the future may call for a very different application of mind.  We 

should not get into the trap of false comparison.” (Businesstoday.in. September 11, 

2012). 

Репліка-відповідь наведеного прикладу є поєднанням різних тактик. 

Відтак, перше речення є реалізацією тактики конфронтації, що спрямована на 

передбачення кінцевого результату, де компанія-гігант буде витіснена 

меншою компанією. Попри свої високі амбіції, респондент прагне 

об‟єктивізувати власну пропозицію з метою недопущення непорозумінь, аби 

його прагнення не здавалися необгрунтованими сподіваннями. Для цього 

використовується тактика зменшення (but it is also misleading. I personally 

believe that we walk in the shadow of giants. These are non-trivial companies. 

Let's not forget that today, what it means to be Indian is defined by these 

companies.). Респондент, обираючи цю тактику, визнає панівну роль інших 

представників на ринку і не хоче вводити в оману ні співрозмовника, ні 

потенційного клієнта. Далі йде визнання вищості конкурента та висловлення 

поваги на його адресу (One must be very respectful towards them). Завершує 

наведену інтеракцію пропозиція бізнесмена, за допомогою якої він 

наголошує на титанічній праці компанії, що була вже пророблена і стала 

результатом позитивних змін (But we have done well. Thirteen straight years of 

growth, good management pipeline, aspiration for the future, good work behind 

us), а також вживання тактики диференціації, за допомогою якої бізнесмен 

виражає прагнення не копіювати існуючий досвід, а розуміти і створювати 

автентичний продукт (We should not get into the trap of false comparison). 

Ще одним із численних проявів наполегливості й працьовитості, а 

також яскравою реалізацією тактики диференціації, є такий приклад: 

“DT: How is your experience of working in different sectors?” 
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“YP: Working in multiple sectors is always useful and to me it has been very 

profitable as funds continue to flow and resources are employed optimally in 

diverse fields. Therefore, one sector strengthens another and offsets any loss. I 

have incurred losses in a few sectors, but recovered soon with the support of my 

other established businesses. This is the best formula of successful business as you 

can never be bankrupt with diversified investment.” 

“DT: What is the philosophy of a successful businessman in your view?” 

“YP: Working tirelessly with the collaboration of your trusted business 

partners and sincere employees and availing yourself of every opportunity. You 

need to work with people so it is very important to distribute responsibilities in 

your organization wisely and rightly in order to obtain better and long-term 

results, which actually make a business-man successful in every field and country.” 

(Dailytimes.com.pk. August 22, 2010). 

Тут ужито МА з перлокутивною метою передати тяжку працю кожного 

учасника компанії з босом на чолі та його прагнення організувати роботу 

всієї системи таким чином, щоб ніде не програти, а здобути довгострокові 

перемоги на світовому ринку. 

Наступна ДЄ є ще одним прикладом реалізації тактики диференціації 

представником індійського бізнесу: 

“CIO: Why do you think technical expertise has become more crucial for a 

CMO?” 

“Yateen Chodnekar: 

The emergence of data and technology is stretching the boundaries of a 

CMO role, and pushing them to acquire new skills. As organizations become more 

customer-centric and data-driven, CMOs are also expected to possess analytical, 

mobile, and social capabilities. This is a huge testament to the growing realization 

that modern marketing is becoming a technology-driven discipline. This makes a 

technology leader rightly positioned to lead the CMO function, and utilize the 

benefits of technology tools, new avenues, and funding models.” (CIO.In. Jan 08th 

2015). 
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На думку респондента нові технології спонукають кожну галузь 

працювати потужніше, брати до уваги нові тренди у технології та набувати 

нових навичок роботи з додатками (pushing them to acquire new skills, pushing 

them to acquire new skills). У наведеному прикладі є перелік тих якостей та 

функцій, якими має володіти компанія аби відповідати високим вимогам 

ринку, що швидко змінюються (more customer-centric and data-driven; 

expected to possess analytical, mobile, and social capabilities; function, and utilize 

the benefits of technology tools, new avenues, and funding models).  

На відміну від інших етнолінгвокультур, пакистанці й індійці 

вживають сленг, просторіччя, ідіоми (damn, guy, what the hell, by hook or by 

crook etc.). Також вони полюбляють наголошувати на «зв‟язках», «добрих 

друзях» і відповідати на провокативні запитання (scandals, stories, I know him, 

I know everybody, speculate, corruprion, casta, power, influence etc.): 

“You‘ve always maintained that you wanted to stay away from politics. Why 

have you decided to seek public office now?” 

“[…] There are 15,000 of my own people here who belong to my clan. I am 

such a controversial figure […] Somebody stands up in the assembly and accuses 

me of xyz. I can‘t sue him because he has used the privilege of the house.” 

(Newsline. 14.04.2012). 

Індійці й пакистанці часто вдаються до образного мовлення, 

розповідаючи про власну справу (gardener of the company, bridges both worlds, 

rainmaker, full of Ninjas, walk in the shadow of giants, lies and dishonesty etc.). 

Показовими є однакові показники індійсько-пакистанської та італійської 

етнолінгвокультур за ВК. 

 

3.1.3.2. Етнолінгвокультури Далекого Сходу 

3.1.3.2.1. Китайська етнолінгвокультура 

Китайська етнолінгвокультура виражає такі комунікативні риси: 

відкритість, традиційність, працьовитість, інноваційність, амбіційність, 
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вдячність. Показники комунікативних стратегій тут такі: PR-стратегія 

(36,3%), надання інформації (32,7%), корпоративна (10,6%), витіснення 

конкуренції (8,8%), ненадання (7,1%), національна (4,4%) (див. Дадаток Д). 

Китайські бізнесмени відкриті у спілкуванні, але, на відміну від 

індійців і пакистанців, схильні надавати короткі відповіді на запитання: 

“Q. You go by the name Sandi. How did you get that nickname?” 

“A. Sandi means third brother in Chinese.” (The New York Times. 

01.01.2013). 

Відкритість представників китайської етнолінгвокультури передається 

через використання різноманітних лінгвістичних маркерів: 

“What advice do you have for other young entrepreneurs looking to develop 

startups in the life sciences industry?” 

“You must have an indestructible faith in the research idea you‘re working 

to develop. To be honest, that‘s the one and only piece of advice I have for them. 

It‘s like a marriage. […].” (Business Interviews. August 12, 2014). 

Через використання тактики прикладу (To be honest), що реалізується за 

допомогою використання вставного слова, а також тактики підтвердження 

респондент демонструє свою готовність вести відкриту бесіду та повною 

мірою висловлювати власну думку. Частотність вживання цих тактик разом 

зі вставними словами та вставленими конструкціям на позначення власної 

думки у текстах інтерв‟ю засвідчує готовність китайського бізнесу до 

конструктивного діалогу, використання принципу кооперації та максим 

ввічливості у діловій комунікації.  

У китайській етнолінгвокультурі надають великого значення 

налагодженню неформальних відносин зі співрозмовником. Відкритість у 

питаннях про сім‟ю і спогади з минулого особливо показові. Вони виражені у 

зворотах, уточненнях, вставних і вставлених конструкціях, ретроспективах:  

“How did your childhood influence your philanthropic work?” 

“Mr. Li: When I was a young boy, before I turned 10, I had already seen the 

war in my hometown. […].” (The Wall Street Journal. 28.11.2013). 
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“Q. Was your father your mentor?” 

“A. Oh, I would say so. For sure, for sure. […] I remember his office was 

down on 47th street and Madison Avenue and I would go over there quite often.” 

(The New York Times. 02.01.2013). 

Також китайські бізнесмени не форсують розвиток бесіди – на цікаві, з 

їх точки зору, питання вони намагаються дати ґрунтовну відповідь, 

наголошуючи не на кількості, а якості. Це досягається описовими зворотами 

(Initially, One day, I remember, day by day, stronger and stronger etc.). 

Китайський бізнес у більшості випадків є сімейною справою, котру 

продовжують із покоління в покоління, цінуючи старі традиції та принципи 

(my father inspires me, our ownership culture, our own experience, we rely on 

local talent etc.). Можна робити висновок, що представникам китайської 

етнолінгвокультури притаманна така комунікативна особливість, як 

наголошення на традиційності. Таким чином, китайські бізнесмени 

демонструють налагоджений механізм дій у професійній галузі (Everyone is 

an engine, conducting an orchestra, we look over each other‘s work etc.). 

КП китайських бізнесменів реперезентує притаманну їм 

працьовитість та індивідуальний підхід як до роботи загалом, так і до 

розвитку здібностей навчання кожного окремого працівника команди для 

втілення свого потенціалу: 

“[…] the productivity of each employee requires my ability to assess their 

needs for training and their function within the team. At Skingenix, we train 

employees for multiple positions, so if someone is absent, we‘re still able to 

function and continue our work.» (Business Interviews. August 12, 2014.) 

Наведені характеристики лінгвістично ескплікуються за допомогою 

повних розширених розповідних речень з різними видами зв‟язку. 

Підсилювальні частки типу still, enough вжито для інтенсифікації пропозиції. 

Через важку працю задля досягнення визнання або першості на ринку 

китайці дуже раді успіхам і висловлюють вдячність покупцям, котрі їх 



186 

 

обрали (I am so grateful for what I‘ve been able to do for the fact that people have 

entrusted to me so much…). 

Китайська етнолінгвокультура визначається прагненням до інновацій, 

першості, що, на нашу думку, уособлює собою футуристичну «китайську 

мрію» панувати на світовому ринку. 

 “Tell us a little about Skingenix. What are your goals, and what makes this 

endeavor unique?” 

“Skingenix is the only company in the U.S. authorized to use human body 

regenerative restoration science to develop a drug to regenerate damaged organs. 

[…] With more than 20 years of clinical experience in science worldwide, we‘re 

able to provide the highest quality standards, which ensure safety and efficacy to 

deliver our research in the U.S. […] By unlocking these areas of research and 

development, these new markets will create new opportunities for investors and 

inspire new thoughts for entrepreneurs.” (Business Interviews. August 12, 2014.) 

Цей приклад ілюструє використання репрезентативів, що експлікують 

появу ідеї, нових досліджень у галузі інноваційної медицини, що допоможе 

відновлювати пошкоджені людські органи у майбутньому. На переконання 

бізнесмена з компанії Skingenix, вони чи не єдині готові забезпечити 

дослідження, що найближчим часом призведуть до прориву у науці.  

“How do you take on giant, innovative companies like Apple and Samsung?” 

“We are an innovative company as well, and we have a successful formula. 

We pursue a clear strategy and execution; we have an efficient business model; we 

innovate on our products and technology; and we have a diverse team and culture. 

Innovation is in our genes.” (Harvard Business Review. JULY–AUGUST 2014 

ISSUE). 

У наведеному прикладі китайський бізнесмен за допомогою асертивів з 

повторами особового займенника множини we та прислівником способу дії 

as well стверджує, що корпорація Lenovo є на одному рівні розвитку з такими 

конкурентами-флагманами на ринку, як Apple чи Samsung. Словосполучення 

successful formula, clear strategy and execution,  efficient business model, 
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innovative company з означальними прикметниками на позначення високої 

якості та ефективності передають переконання респондента у тому що 

технологічний поступ та інновації є невід‟ємними для усього сегменту ринку 

й китайських представників зокрема (Innovation is in our genes). Китайські 

бізнесмени у інтерв‟ю неодноразово наголошують на внутрішній потребі 

нововведень та русі вперед (We encourage our people to be more innovative). 

Через високу амбіційність представники китайської 

етнолінгвокультури, котрі ще не досягли бажаних успіхів, почасти 

виражають цілеспрямованість у досягнення першості на світовому ринку. 

Вони схильні застосовувати стратегію «витіснення» конкуренції, а саме 

тактики відкритої конкуренції. Серед найчастотніших тактик у межах цієї 

групи, залежно від готовності китайських бізнесменів діяти, ми розрізняємо 

тактики попередження та нівелювання ролі «великої» компанії:  

“Do you have a favourite building in NY?” 

“Oh I would say still today my favourite building is the Rockfeller Center – 

the entire urban design. That is what I aspire to”. (IT Business.  September 23rd, 

2014). 

Останнє просте стверджувальне речення у наведеному прикладі 

експлікується комісивом, що виражає цілеспрямованість респондента 

досягти рівня найвищих стандартів якості у світі. Дієслово aspire, що 

використовується у піднесеному стилі, підсилює висловлювання загалом. 

Іншим прикладом цілеспрямованості як реалізації особливості КП 

китайських бізнеменів є: 

“People often say that no Chinese company has become a truly global 

brand. Do you think you‘re there yet – a global brand like Apple or Coca-Cola?” 

“I can‘t say we‘ve made it. But we‘re a pioneer – among the first brands that 

originated in China and are now global.” (GQ. 10 DECEMBER 12). 

У наведеному прикладі у репліці респондента використовується 

тактика попередження через використання репрезентативів та комісивів. 
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Також має місце тактика гіперболізації (But we‘re a pioneer – among the first 

brands that originated in China and are now global). 

 “Some analysts look at your ―protect and attack‖ strategy and say you‘re 

doing well with ―protect‖ but not as well with ―attack.” 

“[…] In just five years we became number one worldwide. And a few years 

ago I bought back the phone business that my predecessor had sold. Today we‘re 

the number two smartphone player in China and number four worldwide. These 

are clear examples of ―attack.” 

У наведеному прикладі використана тактика попередження, що 

переростає у тактику конфронтації. З її допомогою респондент спочатку 

визнає, що його компанія займає друге місце у галузі, а також окреслює 

масштаби впливу на майбутнє. Використання лексеми attack у даном 

контексті свідчить про агресивність намірів бізнесмена у досягненні мети. 

Респонденти китайської етнолінгвокультури наголошують на обраності 

китайського народу і використовують тактику патріотизму. 

3.1.3.2.2. Південнокорейська етнолінгвокультура  

У південнокорейській етнолінгвокультурі найчастішими у КП є 

вираження працьовитості, відкритості, національної зорієнтованості, 

ґендерної упередженості, емоційності, прагматизму, що корелює з 

уживанням комунікативних стратегій у межах етнолінгвокультури: НІ 

(54,3%), PR (34,6%), ННІ (5,5%), КС (2,6%), НС (1,7%) та ВК (1,3%) (див. 

Дадаток Д). 

Представники південнокорейської етнолінгвокультури ставлять бізнес-

інтерес на перше місце, оскільки більшість з них присвячує весь час і зусилля 

покращенню показників та успіху власної справи. У реалізації КП під час 

інтерв‟ю основною комунікативною особливістю є прояв працьовитості 

корейських бізнесменів: 



189 

 

“However, these problems were easily solved as Dr. Lee flew to Paris for 

long-term stay during the project. Although Dr. Lee and I were far apart, our 

teamwork was more than excellent. As Dr. Lee collect VOC of Renault and send it 

to Korea, our research team and I would build upon the given data and suggest a 

solution to Renault. As you might know, there is a seven-hour time difference 

between Korea and France. I used to call Dr. Lee in Paris 4PM every day to check 

our work process and put plans into practice.” (POSCO INSIDE. November 6, 

2014). 

Використовуючи у наведеному МД такі лексеми та синтаксеми, як 

teamwork, every day; long-term stay, used to call, put plans into practice, 

респондент розкриває повторювану рутину у минулому, робить акцент на 

важливості командної роботи, що загартувала бізнес-характер та призвела до 

якісних результатів у теперішньому (easily solved). 

Південнокорейські підприємці є відкритими співрозмовниками, які 

готові розкрити журналісту свій внутрішній світ, інколи таємний досвід, 

історію життя: 

“EMMA ALBERICI: So are you actually concerned that there might be an 

unintended consequence?” 

“HUY TRUONG: Absolutely. Whether it is my parents and many, many 

other migrants who have come to Australia and made a terrific contribution, their 

English proficiency is not at that technical University grade level and it would be 

fair to say, that as many commentators have made that a lot of Australians who 

were born in Australia, who have grown up in Australia, may not achieve that 

same level of standard as well, so it seems a little bit counterintuitive to have 

migrants try and jump through that test.” 

Лінгвістичним підґрунтям для такого ствердження є використання 

лексем і сполучних фраз розмовного стилю для вираження власної думки 

(terrific; it would be fair to say, so it seems a little bit counterintuitive). Така 

відкритість у поєднанні із тактикою підтвердження, що найчастіше 
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виражається словами-реченнями (Absolutely), свідчать про дотримання 

комунікативних максим і принципів ведення розмови у інтерв‟ю. 

Південнокорейські підприємці локального рівня мають авторитет на 

внутрішньому ринку, а великі корпорації – успіх на світовому. Це зумовлює 

поширене використання респондентами національної стратегії під час 

інтерв‟ю, національну зорієнтованість як рису комунікативної поведінки: 

“JV: What are you most proud of as a South Korean national and how 

would you like to see your country change?” 

“JK: South Koreans are very hard working and open-minded in accepting 

new things.” (Aserica http://aserica.com/exclusive/korea-rising-fleamadonnas-

designer-jei-kim-exclusive-interview/). 

Патріотичний складник комунікативного портрету представників 

південнокорейської етнолінгвокультури реалізується завдяки 

підсилювальним часткам very, increasingly, so тощо. Південнокорейський 

бізнес сприймається як родинний у широкому сенсі, адже нерідко різні 

компанії є сімейними або пов‟язані між собою через родичів та близьких. 

Можна простежили ґендерну упередженість щодо до жінок, незалежно 

від статусу та успіху на ринку. Причиною цього є культурна традиція 

уособлення корейської жінки як «матері сімейного вогнища». Через це 

професійні якості бізнесвумен як фахівця або керівника, часто нівелюються, 

особливо коли йдеться про конкуренцію або великий успіх. Серйозні 

досягнення часто приписують чоловікам, а жінкам – менш важливі. Проте, 

жінки-підприємці все частіше обіймають керівні або відповідальні посади і 

відстоюють своє право на визнання та повагу серед південнокорейського 

бізнес-середовища як у країні, так і світі: 

“Jin: But, while I was working in a Jewish restaurant as a hostess, then I 

met some Korean people, customers. They found me a job in a Korean restaurant 

as a waitress in midtown New York […].” 

“So, next year, I found a college and I was going to school. So going to 

school during the day and at night, I was working at a Korean restaurant, then 

http://aserica.com/exclusive/korea-rising-fleamadonnas-designer-jei-kim-exclusive-interview/
http://aserica.com/exclusive/korea-rising-fleamadonnas-designer-jei-kim-exclusive-interview/
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after two years, I took another venture to try out different parts of America, so I 

moved to LA. 

From there, I was still going to school and working at the Korean nightclub 

and that‘s where I met a guy that just came from Korea. He was an Akito black 

belt seventh degree; very handsome. I fell in love, and got married and I had a kid, 

a baby. But, later I found out – not later, but even before I got married, I knew he 

was an abusive husband and I was a battered wife.” (Korea Business Central. 

April 2015). 

В наведеній ДЄ тактика рефлексії представлена констативами, що 

актуалізуються повними розповідними реченнями з предикативами у 

минулому часі та відображають прагнення респондента передати розвиток 

подій, що призвели до теперішнього стану речей. 

Несподівана інформація або певні життєва позиція щодо питання часто 

призводить до вираження емоційності південнокорейських бізнесменів: 

“Jei Kim: Fashion is my job and everything that I love. To me, everything is 

linked to fashion, and it piques my curiosity and expectations of clothes.” 

(FASHION. MARCH 20, 2012). 

Лінгвістично емоційність як властивість КП південнокорейських 

підприємців передається за допомогою експресивів, що містять численні 

приклади афектної лексики, емфатичних конструкцій; повтори а також 

актуалізується іншими паравербальними засобами, такими як паузація. 

Емоційність як властивість КП респондентів не впливає на 

прагматизм усіх представників південнокорейського бізнесу на отримання 

більших прибутків за будь-яку ціну, докладаючи для цього усіх зусиль та 

присвячуючи весь час роботі: 

“[…] Of course, not everything that the East Asian governments did were 

successes. There were failed policies but on the whole these examples show that 

you need a judicious mix of market and government in order to succeed. […] The 

lesson of which, together with other East Asian economies, is that you also need to 

be pragmatic. I often tell my students, ―Look, if anyone tried to invent a successful 

https://couturetroopers.com/category/fashion/
https://couturetroopers.com/2012/03/20/exclusive-interview-with-fleamadonna/
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economy on the basis of an economic theory, that person could have never 

invented something like Singapore because it flies in the face of all known 

theories.‖ […] As a country, you need to be pragmatic. And to add one more thing, 

I would point out that in the book in Things #7 and #12 in particular, I also point 

out that actually it wasn‘t just the East Asian countries that use protectionism and 

government intervention to develop their economies but also most of the rich 

economies today […] .” (http://www.koreabusinesscentral.com/freecontent/ 

koreabusinessinterviews/professor-ha-joon-chang-23-things-they-dont-tell-you-

about-korean-capitalism/). 

У наведеному прикладі бізнесмен і професор дає поради успішного 

підприємництва з власного досвіду. Через стверджувальне речення із 

заперечним змістом (… not everything that the East Asian governments did were 

successes), що утворюється додаванням заперечної частки not саме до 

підмета, респондент передає усвідомлення того, що не всяка бізнес-

діяльність веде до успіху. У реалізації тактики прикладу беруть участь такі 

лінгвістичні маркери, як: підсилювальна частка just, заперечний прислівник 

never, звороти, вставлені конструкції та прості речення на кшталт I often tell 

my students, I would point out, а також звертання з наказовим способом (Look, 

you). За допомогою подібних лінгвістичних одиниць різного рівня 

південнокорейські бізнесмени часто висловлюють повчання, як слід чинити і 

чого варто уникати, аби досягти мети. Повторювані лексеми на зразок success 

та pragmatic актуалізують пропозицію впродовж усієї комунікативної події.  

Південнокорейська етнолінгвокультура має найвищі показники серед 

інших етнолінгвокультур за НІ.  

3.1.3.2.3. Японська етнолінгвокультура 

Японська етнолінгвокультура  найчастіше виражає такі комунікативні 

риси, як: випередження, амбіційність, інакшість, національна 

зорієнтованість, бунтарство, впевненість, шанобливість. Це простежується 

http://www.koreabusinesscentral.com/freecontent/%20koreabusinessinterviews/professor
http://www.koreabusinesscentral.com/freecontent/%20koreabusinessinterviews/professor
http://www.koreabusinesscentral.com/freecontent/%20koreabusinessinterviews/professor
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у реалізації тактико-стратегічного потенціалу: PR (41,4%), надання 

інформації (34,3%), корпоративна (8,6%), витіснення конкуренції (7,1%), 

ненадання інформації (5,7%), національна (2,8%) (див. Дадаток Д). 

Прагнення до випередження у японських бізнесменів, що полягає у 

досягненні кращих результатів у галузі першими [310], виявляється через 

вживання тактики попередження, що входить до складу групи тактик 

прихованої конкуренції: 

“What do you associate with that term?” 

“When I think about the image of a fashion designer I think about trends. I 

have to think about what‘s new, what‘s next, what kind of feeling customers want. 

It‘s too busy for me. So, from the beginning […]. I wanted people to keep on 

wearing my clothes for at least 10 years or more, so I requested the fabric maker 

to make a very strong, tough finish.” (The Talks August 31, 2011). 

Очікуваною реакцію японського бізнесмена на запитання журналіста 

щодо бізнес-планів або намірів є тактика перспективи. Лінгвістичними 

макерами тут є числівники у складі словосполучень на позначення часу від 

поточного моменту (for at least 10 years or more, in five years тощо), дієслівні 

конструкції типу keep on зі значенням «продовжувати щось робити / не 

зупинятись», короткі запитальні речення типу what‘s new, what‘s next у складі 

стверджувальних речень. У наведеному прикладі повтор what‘s new, what‘s 

next наголошує на безперервній рефлексії компанії щодо нових модних 

тенденцій, які б задовольнили першочергові потреби клієнтів, що стосуються 

їхнього внутрішнього стану (what kind of feeling customers want) і, таким 

чином, не стали скороминучими на ринку (I wanted people to keep on wearing 

my clothes for at least 10 years or more). Наведені інтенції бренду та 

іміджмейкерів компанії також часто підкреслюють за допомогою низки 

однорідних означень на позначення якості, витривалості (strong, tough finish). 

Такі ДЄ часто представлені репрезентативами з перлокутивною метою 

окреслити свою бізнес-діяльність як таку, що не лише відповідає 

найважливішим потребам сучасності, а й рухається у напрямку актуальних 
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змін, перетворень, які матимуть попит у майбутньому. Найчастіше тактика 

попередження не має конфліктного характеру, оскільки не протиставляє 

компанію відомим чи наявним конкурентам, а лише акцентує на тому, що 

компанія здатна робити щось якісно нове раніше за усіх. Інший приклад: 

“What would you say to potential Wii U owners who are worried that the 

games they want to play, especially those based on Nintendo properties, are 

arriving too slowly?” 

“But in fact the Wii U development environment is significantly different 

from the Wii development environment — there‘s been a big jump in terms of its 

capabilities.” (Time. June 18, 2013). 

У наведеному прикладі простежується пріоритетна позиція 

респондента, яка ілюструє «великий стрибок уперед» у розвитку ігрової 

комп‟ютерної індустрії. На це вказує вживання словосполучення a big jump, 

що вживається у реченні в теперішньому доконаному часі (there‘s been).  

Теперішній доконаний час разом із прикметниковими словосполученнями з 

підсилювальними частками вказує на вже розпочатий випереджальний рух. 

Амбіційність як комунікативну рису представників японської 

етнолінгвокультури можна простежити у ДЄ такого типу: 

“AK: What themes are you looking at investment wise?” 

“RM: We don't look at themes per se, except that we have big investments in 

ride-sharing and e-commerce but our focus is on investing in companies that are 

disrupting and bringing efficiencies to different industries. Whether its healthcare, 

whether it's finance, whether it's Lemonade with disrupting insurance, whether its 

Compass disrupting mortgages, […] Whether it's Oyo Rooms in India, 

standardising and putting on a platform one star, two star small hotels, so the 

examples go into every industry you can think of from financial services, 

healthcare, transportation, home construction, office space with wework.” (CNBC. 

26 Feb 2018). 

У наведеному прикладі генеральний директор телекомунікаційної 

компанії третього за величиною стільникового оператора Японії 
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використовує тактики коригування та роз‟яснення для висвітлення концепту 

роботи корпорації, що має свої чіткі методики роботи (so the examples go into 

every industry you can think of). Використання досить категоричних 

репрезентативів (We don't look at themes per se) виражають впевненість та 

послідовність представника японської етнолінгвокультури у прагненні до 

мети та підпорядкованість цьому прагненню дій та думок. Використання 

розділового повторюваного сполучника whether разом у складі підрядних 

речень умови допомагає перелічити усі можливі випадки, приклади, де 

робота здійснюється за встановленою схемою без винятків.  

Ще однією важливою комунікативною рисою японських бізнесменів є 

інакшість, прагнення не бути схожими на конкурентів або навіть партнерів 

на ринку, що спонукає робити акценти на власній багатогранності. Тут 

найчастіше вживається тактика диференціації, нерідко – тактика ноу-хау: 

(1) “For gamers who have never played a Pikmin game, what about Pikmin 

3 would you most like them to know? How would you persuade them to give it a 

try?” 

“I‘m very glad you asked that question! So the original Pikmin is a game 

that we released over 10 years ago and it was a unique game that‘s still to this day 

unlike anything else available.” (Time. June 18, 2013.) 

(2) “How are your designs connected to your Japanese heritage?‖ 

“Think of the association with Japan as an exotic exchange. It is fun. 

Japanese people, or Asian people, like European aesthetics and European people 

love Asian sensibilities.” (The Talks. AUGUST 31, 2011). 

Наведені приклади є експресивними констативами, у яких 

лінгвістичними маркерами виступають слова та словосполучення на 

позначення «відмінний», «дивний», «екзотичний» і виявляють національну 

зорієнтованість бізнесменів. Цікавою видається синтаксема з прикладу (2) 

Japanese people, or Asian people, like European aesthetics and European people 

love Asian sensibilities. У наведеному прикладі респондент робить акцент на 
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«тонкому і чутливому» азійському світі Далекого Сходу, який однаково 

привабливий для корінних жителів та естетів з інших народів і континентів.  

Бунтарство як комунікативна особливість англомовних японських 

бізнесменів виявляється у таких прикладах: 

“I strongly believe in the avant-garde spirit: to voice opposition to 

traditional values. It is not just a youthful sentiment. I live my life by it. Rebellion. 

You will only be able to oppose something and find something of your own after 

traveling the long road of tradition.” (The Talks. AUGUST 31, 2011).” 

У наведеному прикладі респондент використовує словосполучення та 

лексеми avant-garde spirit, opposition, rebellion, oppose тощо на позначення 

модусу, що виражає поняття «бунтарський», «авангардний». Метафора the 

long road of tradition у складі синтаксеми може слугувати реалізацією тактики 

досвіду і свідчити, що представник компанії – досвідчений бізнесмен, який 

досконало вивчив традиційні методи виробництва і прагне створювати новий 

передовий продукт, не схожий на те, що було раніше.  

Впевненість як реалізація комунікативного стилю представників 

японської етнолінгвокультури у інтерв‟ю реалізується через тактики 

перспективи, зворотного зв‟язку, диференціації, ноу-хау тощо: 

“I wanted people to keep on wearing my clothes for at least 10 years or 

more, so I requested the fabric maker to make a very strong, tough finish.” (The 

Talks. AUGUST 31, 2011). 

У наведеному прикладі представник сфери моди наголошує на бажанні 

відповідати найвищим критеріям оцінки продукції, заявляючи, що і через 10 

років їхні товари будуть у тренді і матимуть попит. Лінгвістичними 

маркерами виступають лексеми-фразеологізми на позначення «продовжувати 

щось робити» (keep on) та словосполучення for at least 10 years з 

пропозицією, що передає впевненість респондента у тому, що 10 років у 

тренді не межа амбіцій і планів, а лише початок.   

Наведемо ще приклади вираження впевненості японськими 

бізнесменами під час інтерв‟ю: 
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(4) “The real focus has been on easing that transition, both for the novice 

gamer and for the advanced gamer, and doing it in a way we believe can appeal to 

everyone, from young kids to older adults, encouraging you to play creatively and 

test the boundaries of what‘s possible in the game. This thinking style of gameplay 

is something that I believe once you taste it, will be fun for everybody.” (Time. 

June 18, 2013). 

(5) “I will always try to finish before arriving at 100.” (The Talks. 

AUGUST 31, 2011). 

На нашу думку, це є типовими прикладами вираження впевненості у 

комунікативному стилі представників англомовних японських бізнесменів. 

Така комунікативна риса лінгвістично може, по-перше, передаватися за 

допомогою висловів We believe, I believe, I‘m sure, The real focus… і т.п. 

Також типовим для них є використання грамеми will always з інфінітивом, а 

також у складі речення once you taste it, will be fun на позначення 

переконання у незмінності певних речей, вираження самовпевненості 

респондента або реалізацації тактики позиціонування.  

Переважна більшість представників японської етнолінгвокультури 

часто вдається до використання тактики гіперболізації (helps make that benefit 

even more clear) з використанням прикметників та іменників типу strong, 

benefits, excellent тощо та прикметників вищого ступеня порівняння: much 

more convenient and easy to use for the consumer, best-suited та ін.  

Японці-бізнесмени у галузі моди та дизайну наголошують на власній 

винятковості, поєднуючи тактики гіперболізації та позиціонування. 

Підкреслення переваг компанії чи бренду через такі лінгвістичні маркери 

причиняє до утворення позитивного образу організації і співвідношення її та 

її продукції і послуг з позитивними характеристиками: 

“[…] Would you say that describes your clothes quite well?” 

“My starting point was wanting to protect a human‘s body. This is the 

beginning, actually hiding women‘s bodies. This is about sexuality, about 

protecting it. From the very beginning of my career I was not very sure that I 
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would become a so-called ―fashion designer.‖ The term ―fashion designer‖ 

sounded very light.” (The Talks http://the-talks.com/interview/yohji-yamamoto/). 

У наведеному прикладі наголошено на високій місії бренду, порівняно 

з іншими конкурентами на ринку, шляхом використання речення The term 

―fashion designer‖ sounded very light. Бізнесмен згадує історію становлення 

бренду і мету створення компанії, котру він ставив перед собою і яка 

полагала у підкресленні ролі «захисника» (використовується синтаксема to 

protect, синтаксична конструкція I wanted to protect the clothes themselves from 

fashion, and at the same time protect the woman‘s body from something – maybe 

from men‘s eyes or a cold wind). 

Використання тактики зворотнього зв‟язку є ключовим у 

комунікативному стилі японських бізнесменів в аналізованих інтерв‟ю, тому 

що ілокутивна мета цієї тактики – показати і довести релевантність даної 

продукції чи послуг через третю сторону, споживачів, котрі переконались у 

перевагах продукції та обирають товари та послуги цієї компанії: 

“[…] Can you give me an example?” 

“First and foremost, I think, with Nintendo products what‘s often most 

important is that people touch and play and interact with our products – once they 

do, they begin to truly understand what makes them great. I think the same can be 

said of Wii U.” (TIME INTERVIEW. 2013/06/18/). 

У наведеній ДЄ бізнесмен у галузі електроніки і відеоігор наголошує на 

важливості відгуків клієнтів. Тактика зворотнього зв‟язку досягається 

використанням таких лінгвістичних маркерів: (1) іменників на позначення 

особи (споживача), (2) голових однорідних членів речення touch and play and 

interact із семою «взаємодія» і дієслів на позначення «вивчення зворотніх 

відгуків з метою відповідати вимогам споживача» (truly understand what 

makes them great, what kind of feeling customers want). Нерідко в бізнес-

інтерв‟ю зустрічається пропозиція, що вказує на відданість продукту чи 

бренду споживачем з першого разу. Наголошується на «розумному» бізнесі, 

http://the-talks.com/interview/yohji-yamamoto/
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що запрограмований на випередження, аналізі контенту відповідно до 

вподобань потенційних споживічів і загальній шанобливості.  

Нерідко у реалізації КП присутня комбінація тактик диференціації та 

гіперболізації: 

“You say you wanted to protect the female body and your clothes often have 

a playful androgyny in them. Should men and women be able to dress more like 

each other?” 

“When I started making clothes for my line Y‘s in 1977, all I wanted was for 

women to wear men‘s clothes. I jumped on the idea of designing coats for women. 

It meant something to me – the idea of a coat guarding and hiding a woman‘s 

body. For me, a woman who is absorbed in her work, who does not care about 

gaining one‘s favor, strong yet subtle at the same time, is essentially more 

seductive. The more she hides and abandons her femininity, the more it emerges 

from the very heart of her existence. A pair of  brilliantly cut cotton trousers can be 

more beautiful than a gorgeous silk gown.” (The Talks. 31.08.2011). 

Отримуючи запитання щодо андрогінного стилю одягу жіночої 

колекції, бізнесмен наголошує на тому, що чоловічий стиль одягу не псує 

образу жінки, а навпаки підкреслює її жіночність та надійно захищає її тіло. 

Такий підхід, на відміну від представників бізнесу західних 

етнолінгвокультур, може бути епатажним виявом іміджмейкінгу і 

досягається такими лінгвістичними засобами: (1) синтаксичними 

конструкціями на позначення мети for women to wear men‘s clothes, (2) 

повними реченнями на кшталт A pair of  brilliantly cut cotton trousers can be 

more beautiful than a gorgeous silk gown. Бізнесмен наголошує на виключності 

продукції його компанії. 

На основі аналізу етнолінгвокультурних та лінгвопрагматичних 

особливостей КП респондентів англомовних бізнес-інтерв‟ю, робимо 

висновки про збіги комунікативних рис у етнолінгвокультурах: національна 

зорієнтованість (шведська, французька, російська, індійсько-пакистанська, 

південнокорейська, японська), прямота та відкритість (американська, 

http://the-talks.com/interview/yohji-yamamoto/
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австралійська, французька, індійсько-пакистанська, китайська, 

південнокорейська), неформальність (американська, канадська, 

австралійська, шведська, іспанська), емоційність (канадська, австралійська, 

французька, південнокорейська), амбіційність (англійська, австралійська, 

китайська, японська), працьовитість (німецько-австрійська, індійсько-

пакистанська, китайська, південнокорейська), ентузіазм та оптимізм 

(канадська, австралійська, шведська, італійська), категоричність (італійська, 

французька, російська), впевненість (французька, російська, японська), 

індивідуалізм (італійська, французька, індійсько-пакистанська), 

наполеглигливість (англійська, шведська); традиційність (англійська, 

китайська), високу самооцінку (англійська, італійську), поміркованість 

(англійська, австралійська), прагматизм (американська, південнокорейська), 

шанобливість (канадська, японська), досвідченість (німецько-австрійська, 

українська), уважність (італійська, індійсько-пакистанська). 

Неповторюваними є такі: завзятість, безстрашність, гордість 

метафоричність висловлювань (англійська); лідерство (американська); 

некатегоричність (канадська); посутність, розважливість, професіоналізм 

(шведська); лаконічність, обережність, толерантність (німецько-

австрійська); експресивність, висока аргументативність, уїдливість 

(італійська); щирість, невгамовність нігілізм (французька); самолюбство, 

винахідливість (іспанська); вимогливість, революційність (українська); 

рішучість (російська); скромність, виваженість, ієрархічність відносин 

(індійсько-пакистанська); інноваційність, вдячність (китайська); 

упередженість (південнокорейська); випередження, інакшість, бунтарство 

(японська). Таким чином, лише австралійська етнолінгвокультура виявилася 

немаркованою унікальними комунікативними рисами. 

 

Висновки до третього розділу 

У третьому розділі представлено класифікацію етнолінгвокультур, 

простежено риси КП їхніх представників, проаналізовано дані обрахунку 
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розподілу тактик у англомовних бізнес-інтервʼю та визначено глибину 

кореляції між етнолінгвокульурною приналежністю респондентів та їхньою 

КП. 

За регіоном бізнес-діяльності та країною походження виокремлено три 

групи етнолінгвокультур: Англосфера, континентально-європейська, 

азійська. У межах Англосфери виокремлено етнолінгвокультури: англійську, 

американську, канадську та австралійську. Серед континентально-

європейських етнолінгвокультур розрізняємо три підгрупи: 

північноєвропейські, західноєвропейські та східноєвропейські. 

Північноєвропейська група представлена шведською етнолінгвокультурою; 

західноєвропейська група – німецько-австрійською, французькою, 

італійською, іспанською; східноєвропейська – українською та російською. 

Азійська група етнолінгвокультур містить етнолінгвокультури Південної 

Азії, до яких відносимо разом Індію та Пакистан, а також підгрупу 

етнолінгвокультур Далекого Сходу: китайську, південнокорейську та 

японську. 

Англійській етнолінгвокультурі притаманні такі комунікативні риси: 

завзятість, амбіційність, наполегливість, безстрашність, традиційність, 

гордість, метафоричність висловлювань, висока самооцінка, 

поміркованість. Найпоширенішими тут є вживання підсилювальних 

прислівників з дієсловами, прикметниками та іменниками, якісних 

прикметників з дієсловами, модальних дієслів can, could для вираження 

різного ступеня впевненості, простих і складних розповідних речень з 

різними видами зв‟язку. Поширеними є заперечні прості речення у межах 

реалізації національної стратегії. Найпотужнішою в англійській 

етнолінгвокультурі є НІ (47%), далі – PR (36%), ННІ (7,5%), ВК (5,9%), КС 

(2,4%) та НС (0,7%). Специфікою є те, що бізнесмени з Великої Британії 

реалізували усі комунікативні тактики із запропонованої типології. 

Американська етнолінгвокультура характеризується такими рисами, 

як: неформальність, прямота, відкритість, прагматизм, лідерство, що 
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загалом корелює з уживанням комунікативних стратегій: НІ (41%), PR 

(40,1%), ННІ (8,1%), ВК (7,7%), КС (3%). Специфікою є відсутність НС. 

Найпоширенішими є констативи, вербальні маркери КП, серед яких 

переважає нейтральна лексика. КП цієї етнолінгвокультури має «середні» 

показники за реалізацією тактико-стратегічного потенціалу. Найтиповішими 

тут є іменники на позначення прибутку/успіху. Реалізація ВК 

американськими бізнесменами у Англосфері є найслабшою. 

Серед комунікативних рис канадської етнолінгвокультури є 

некатегоричність, неформальність, емоційність, оптимізм, шанобливість. 

Найчастіше вживається PR (46,6%), далі – НІ (33%), ВК (9,8%), однаково 

ННІ та КС (4,5 % кожна), НС (1,5%). Канадці мають найпотужніші у межах 

Англосфери показники PR та НС. Показовою є відсутність уживання тактик 

заплутування та зустрічного запитання. Серед вербальних маркерів 

найчастотнішими є повторювані прикметники або іменники. Часто 

вживається стилістичний повтор групи підмета. Нерідко канадські 

бізнесмени виражають емоційність за допомогою невербального маркера, що 

у тексті позначено трьома крапками, разом з простим розповідним реченням. 

Представники австралійської етнолінгвокультури демонструють 

відкритість, неформальність, ентузіазм, емоційність, поміркованість, 

амбіційність у реалізації КП. Найуживанішими мовними маркерами є 

неформальні слова і словосполучення зі скороченнями. Поширеними є 

підсилювальні частки і прислівники, складні речення з різними видами 

зв‟язку. У межах реалізації КП найуживанішою є стратегія НІ (48%), далі – 

PR (24,5%), ВК (найчастіше тактики «прихованої конкуренції») (12,7%), ННІ 

(9,8%), КС (3,9%) та НС (1%). Австралійська етнолінгвокультура не 

послуговується тактиками ВК: елітарності, нівелювання ролі «великої» 

компанії, попередження конфронтації та цитування. 

Бізнесменам шведської етнолінгвокультури притаманні посутність, 

розважливість, професіоналізм, неформальність, наполегливість, ентузіазм, 

національна зорієнтованість. КП шведських респондентів реалізується через 
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стратегії: НІ (53,2%), PR (25,5%), ННІ (10,6%), ВК (6,4%), КС (2,1%) та НС 

(2,1%). Показовими є низькі показники ВК. Типовими лінгвістичними 

маркерами є умовні речення нульового типу, складнопідрядні речення з 

підрядним наслідковим. Шведська етнолінгвокультура зорієнтована на 

підтримання корпоративної культури, у репліках респондентів всюди 

присутній займенник першої особи множини we, коли йдеться про продукт, 

компанію, бізнес-рішення або плани. Неформальні підсилювальні та 

модальні прислівники вказають на ступінь виконання дії або ставлення 

бізнесменів до висловлюваного.  

У німецько-австрійській етнолінгвокультурі найчастотнішими 

комунікативними рисами є лаконічність, обережність, досвідченість, 

працьовитість, толерантність, що експілкуються перевагою простих 

непоширених стверджувальних або заперечних речень у реалізації тактик 

підтвердження або спростування. Цій етнолінгвокультурі притаманні 

констативи, що реалізуються через складнопідрядні розповідні речення з 

обставинним часу та обставинним на позначення «покроковості» в ухваленні 

рішень. Досвідченість і наполегливість німецько-австрійських бізнесменів 

реалізується через частотне вживання слів та словосполучень, як-то: quality, 

back up, consult, help, reconsider every page.  КП цієї етнолінгвокультури 

реалізується через таке співвідношення стратегій: PR (42,6%), НІ (40,6%), ВК 

(6,2%), ННІ (5,2%), КС (3,6%), НС (1,6%). У межах континентально-

європейської групи німецько-австрійська етнолінгвокультура має найвищі 

показники за вживанням НС та PR. 

Італійська етнолінгвокультура експлікує ентузіазм, експресивність, 

категоричність, індивідуалізм, високу самооцінку, високу 

аргументативність, уважність, уїдливість до бізнес-конкурентів. 

Неформальність КП простежується у вживанні коротких еліптичних 

окличних та спонукальних речень, частотними є лінгвістичні маркери на 

позначення власної думки. Італійські бізнесмени часто вживають емоційні 

вигуки. Даній етнолінгвокультурі притаманні невербальні маркері КП, що 
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експлікуються як три крапки, знаки оклику та коментарі журналістів. 

Найуживанішою стратегією є НІ (47,3%), далі – PR (30,8%), ННІ (10,1%), ВК 

(6,9%), КС (3,7%) та НС (1%). Італійські бізнесмени мають найвищі 

показники стратегії ненадання інформації у межах групи. 

Комунікативні риси французької етнолінгвокультури (відкритість, 

щирість, невгамовність, впевненість, категоричність, емоційність, 

індивідуалізм, нігілізм, національна зорієнтованість) знаходять вираження у 

стратегіях НІ (53,2%), PR (26,9%), ВК (8,4%), ННІ (6%), КС (4,5%), НС (1%). 

Специфікою етнолінгвокультури є найвищі показники НІ та ВК у межах 

континентально-європейської групи. Найчастіше КП французької 

етнолінгвокультури експлікується фразами на вираження власної думки або 

позиції, емоційно маркованими словами, як-то іменниками або доконаними 

дієсловами та дієприкметниками у минулому завершеному часі. Частотним є 

вживання окличних непоширених речень для вираження емоцій.  

Комунікативними рисами іспанської етнолінгвокультури є 

неформальність, самолюбство та винахідливість. Процентне співвідношення 

комунікативних стратегій є таким: НІ (48,4%), PR (38,9%), ННІ (4,2%), КС 

(4,2%), ВК (3,1%), НС (1%). В інтервʼю з іспанськими бізнесменами 

простежується неформальний стиль. Їхньому мовленню притаманні 

констативи-речення на позначення високоякісного авторського підходу до 

бізнес-діяльності. У межах іспанської етнолінгвокультури показовим є 

відсутність вживання більшості тактик комунікативної стратегії ВК. 

Українська етнолінгвокультура має такий набір комунікативних рис: 

вимогливість, революційність, досвідченість, що виражаються через 

поширене вживання майбутнього часу і, як наслідок, промісивів. У межах 

тактик рефлексії та перспективи типовими є фрази або слова, що виражають 

ідею професійного зростання та роботи над самовдосконаленням. Тактика 

аргументації експлікується через прості і складні речення з різними видами 

зв‟язку, серед яких найчастотніші підрядні наслідкові сполучники. 

Комунікативні стратегії застосовуються з такою частотою: PR (51,9%), НІ 
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(35,4%), ВК (7%), КС (3,2%), ННІ (2,5%). Зовсім не застосовано 

українськими респондентами у бізнес-інтерв‟ю НС. Специфікою 

представників української етнолінгвокультури є найпотужніша реалізація 

PR-стратегії з-поміж усіх інших етнолінгвокультур.  

У російській етнолінгвокультурі найчастіше зустрічаються 

комунікативні риси впевненості, рішучості, категоричності, національної 

зорієнтованості. Це виражається у вживанні складнопідрядних умовних 

наслідкових речень першого типу. Поширеними є частково експресивні 

вербальні маркери на вираження думки. Серед російських респондентів дуже 

поширеним є вживання хоронімів, політонімів, історичних антропонімів. 

Найуживанішою тут є НІ (38,4%), далі – PR (33,7%), ВК (9,3%), ННІ (7%), 

НС (7%), КС (4,6%). Крім найпотужнішої серед інших етнолінгвокультур 

національної стратегії, характерним є найчастотніший вибір арсеналу ВК 

серед континентально-європейських етнолінгвокультур.  

Комунікативна поведінка індо-пакистанської етнолінгвокультури 

характеризується відкритістю, скромністю, виваженістю, національною 

зорієнтованістю,  індивідуалізмом, ієрархічністю відносин, уважністю, 

працьовитістю. Найуживанішим тут є тактичний арсенал НІ (41,1%), потім 

PR (40,7%), ННІ (5,8%), ВК (5,4%), КС (5%) та НС (1,6%). У респонсивних 

комунікативних тактиках і стратегіях найчастіше вжиті вербальні маркери, 

що виражають ієрархічність, субординацію, соціально-професійні звʼязки. 

Типовим є вживання вищого ступеню порівняння на позначення прогресу у 

тактиці перспективи та модальних дієслів у простих і складних реченнях з 

різними видами зв‟язку. Показовими є однакові показники індо-

пакистанської та італійської етнолінгвокультур по ВК. 

Китайська етнолінгвокультура експлікує такі комунікативні риси: 

відкритість, традиційність, працьовитість, інноваційність, амбіційність, 

вдячність. Показники по комунікативних стратегіях: PR (36,3%), НІ (32,7%), 

КС (10,6%), ВК (8,8%), ННІ (7,1%), НС (4,4%). Найпоширенішими 

вербальними маркерами КП є використання слів на позначення вдячності, 
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інноваційності, ефективності, успіху, прориву і т.п. Респонденти китайської 

етнолінгвокультури найчастіше вживають складні поширені речення з 

різними видами зв‟язку та підсилювальними частками, кількісними 

займенниками для позначення прогресу і перспектив у бізнесі. 

Рисами КП південнокорейської етнолінгвокультури є працьовитість, 

відкритість, національна зорієнтованість, ґендерна упередженість, 

емоційність, прагматизм, що корелює з уживанням комунікативних 

стратегій НІ (54,3%), PR (34,6%), ННІ (5,5%), КС (2,6%), НС (1,7%), ВК 

(1,3%). КП південнокорейських респондентів у англомовних бізнес-інтерв‟ю 

найчастіше реалізується через такі вербальні маркери: словосполучення на 

позначення працьовитості та згуртованості колективу. Емоційний складник 

виражається підсилювальними частками і прислівниками та експресивними 

дієсловами. Південнокорейська етнолінгвокультура має найвищі показники 

серед інших етнолінгвокультур по НІ.  

Японська етнолінгвокультура виражає такі комунікативні риси: 

випередження, амбіційність, інакшість, національна зорієнтованість, 

бунтарство, впевненість, шанобливість. Це простежується у реалізації 

тактико-стратегічного потенціалу: PR (41,4%), НІ (34,3%), КС (8,6%), ВК 

(7,1%), ННІ (5,7%), НС (2,8%). В інтервʼю з бізнесменами японської 

етнолінвокультури простежуються вербальні маркери протиставлення понять 

«сучасне][минуле». Частотними є іменники, дієслова, прикметники та 

словосполучення, що виражають ідеї опозиційності, інакшості, протесту, 

змагальності. Поширеним є вживання власних і загальних іменників та 

простих речень на позначення країни та сусідніх народів, їхніх ознак. 

Японські бізнесмени часто вживають стилістичне варіювання, зокрема 

перифраз. Етнолінгвокультурною специфікою тут є друге місце за 

показниками КС серед країн Далекого Сходу та усіх аналізованих 

етнолінгвокультур. Друге місце у межах етнолінгвокультурної групи тут 

також посідає НС. 
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При загальному огляді матеріалу привертають увагу збіги 

комунікативних рис географічно віддалених етнолінгвокультур, наприклад, 

переважання особистісно зорієнтованого комунікативного стилю англійської 

та індійсько-пакистанської етнолінгвокультур. Таку схожість можна 

пов‟язати зі спільним досвідом часів Британської імперії. Інші збіги у 

комунікативних стилях важко пояснити наявністю спільного історичного 

досвіду країн. Зокрема, розгорнутий прямий комунікативний стиль можна 

простежити у американської, індійської, пакистанської та китайської 

етнолінгвокультурах. Імовірна причина – розвиток динамічних експансивних 

економік цих країн. 

Таким чином, збіги комунікативних рис у етнолінгвокультурах лише 

частково пов‟язані із суто етнолінгвокультурною специфікою, заснованою на 

історично усталених нормах поведінки або спільним досвідом народів. Вони 

також можуть залежати від обставин професійної діяльності та бізнес-галузі. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено лінгвопрагматичний та 

етнолінгвокультурний аналіз комунікативної поведінки бізнесменів в 

англомовному медійному інтерв‟ю. На основі наукових досліджень у галузях 

мовознавства, комунікативної лінгвістики, міжкультурної комунікації, 

лінгвістичної прагматики, теорії масової комунікації було запропоновано 

авторське визначення понять «комунікативна поведінка», «комунікативна 

дія», «комунікативна тактика», «комунікативна риса», «медійний бізнес-

дискурс», «бізнес-інтерв‟ю», «етнолінгвокультура». 

Бізнес-інтерв‟ю схарактеризовано як особливий жанр медійного бізнес-

дискурсу. Його основними характеристиками є масовість, гібридність жанру, 

прагматичний характер комунікації, рівність комунікативних ролей 

учасників спілкування, неформальність стилю спілкування респондентів, 

значна перевага вербального компоненту комунікації над невербальним або 

паравербальним. КП бізнесменів розглянуто як сукупність специфічних 

респонсивних комунікативних стратегій і тактик, вибір яких визначається 

насамперед інтенціями респондентів, їхнім етнічним походження, рівнем 

володіння англійською мовою. 

Тактико-стратегічний арсенал бізнесменів під час надання інтерв‟ю 

англійською мовою представлено шістьма комунікативними стратегіями з 

набором комунікативних тактик: PR-стратегія (позиціонування, 

диференціації, гіперболізації, зменшення, досвіду, зворотного зв‟язку, 

перспективи, ноу-хау, агітаційна); стратегія витіснення конкуренції 

(відсторонення, елітарності, наставника, нівелювання ролі «великої» 

компанії, критики, образи, попередження, конфронтації); стратегія надання 

інформації (підтвердження, рефлексії, аргументації, прикладу, спростування, 

цитування, самозвертання, персоналізації, вдячності, підсумків); стратегія 

ненадання інформації (відмови, зустрічного запитання, заплутування, 
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непрямої відповіді, непевності); корпоративна стратегія (збірного «ми» та 

егоцентризму) та національна стратегія із тактикою патріотизму. 

На підставі проведеного контент-аналізу англомовних бізнес-інтерв‟ю 

отримано дані про використання комунікативних стратегій і тактик 

бізнесменами. Найуживанішою виявилася стратегія надання інформації 

(43%), найменш уживаною – національна (1%). Найпоширеніша тактика – 

підтвердження (10,5%), найменш поширена – нівелювання ролі «великої» 

компанії (0,2%). 

На прикладах англомовних бізнес-інтервʼю було розкрито 

лінгвопрагматичні особливості реалізації комунікативних тактик і стратегій. 

Виявлено найбільш уживані типи мовленнєвих актів, за допомогою яких 

реалізуються зазначені комунікативні стратегії й тактики, як-от констативи, 

промісиви, директиви, квеситиви. Наведено типові лексичні одиниці, 

синтаксичні конструкції, що експлікують характер мовленнєвих дій 

респондентів. За мовною репрезентацією стратегія витіснення конкуренції 

виявилась найбільш емоційно маркованою. 

Основними чинниками комунікативної поведінки учасників бізнес-

інтерв‟ю є приналежність респондентів до етнолінгвокультур (Англосфери, 

континентально-європейська, азійська) та вибір ними комунікативних 

стратегій і тактик для досягнення прагматичних цілей. Загальними 

тенденціями реалізації комунікативної поведінки бізнесменами під час 

інтерв‟ю англійською мовою є те, що респонденти з різних етнокультурних 

груп здебільшого використовують однаковий тактико-стратегічний арсенал 

для вираження комунікативної позиції, нерідко з однаковою частотністю 

вживання. Схожіть КП етнолінгвокультур можна пояснити спільним 

історичним досвідом країн. 

Етнолінгвокультурна специфіка реалізації КП бізнесменів в 

англомовному інтерв‟ю полягає у тому, що різні комунікативні риси можуть 

збігатися у різних етнолінгвокультурах незалежно від ареалу. Комунікативні 

риси національної зорієнтованості та відкритості є найпоширенішими. 34 
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комунікативні риси є неповторними. Також вживання комунікативних тактик 

етнолінгвокультурами може мати відмінну інтенсивність, що виражається у 

експресивних лінгвістичних маркерах різного ступеня. Розподіл 

комунікативних тактик виявився нерівномірним у межах 

етнолінгвокультурних груп. Водночас дослідження показало, що збіги 

комунікативних рис лише частково пов‟язані із суто етнолінгвокультурною 

специфікою, заснованою на розрізненні усталених норм поведінки або давніх 

традиціях народів. Загальна комунікативна поведінка англомовних 

бізнесменів як соціальної категорії є подібною з огляду на професійну 

діяльність та світові економічні реалії. 

Результати дослідження також вказують на здебільшого кооперативну 

комунікативну поведінку респондентів, які намагаються дотримуватися 

комунікативного кодексу, насамперед принципу кооперації і принципу 

ввічливості, і надають перевагу неформальному стилю спілкування під час 

бізнес- інтерв‟ю. З‟ясовано, що налаштованість бізнесменів на конструктивну 

комунікацію може бути зумовлена попередньою згодою представників 

бізнесу на надання інтерв‟ю, можливістю використання ЗМІ для реклами 

власного бренду/послуг, загальною тенденцією бізнес-спільноти на 

кооперацію з метою поширення впливу та створення позитивного іміджу. 

Перспективи подальшого дослідження полягають у всебічному 

вивченні комунікативної поведінки бізнесменів в різних типах дискурсу з 

урахуванням різноманітних чинників, що можуть впливати на перебіг 

спілкування у світовому гетерогенному бізнес-середовищі.  
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Додаток А 

Рейтинг комунікативних тактик за процентним співвідношенням  

частоти вживання у англомовних бізнес-інтерв’ю   

(від найбільш до найменш вживаних) 

№ Назва комунікативних тактик Умовне 

позначення 

Кількість 

(всього – 

4200) 

Коефіцієнт 

частотності 

(%)  

1. Тактика підтвердження НІ 1 443 10,5 % 

2. Тактика позиціонування PR 1 345 8,2% 

3. Тактика персоналізації НІ 8 320 7,6% 

4. Тактика гіперболізації PR 3 310 7,4% 

5. Тактика рефлексії НІ 2 301 7,2% 

6. Тактика аргументації НІ 3 233 5,5% 

7. Тактика диференціації PR 2 186 4,4% 

8. Тактика досвіду PR 5 171 4,1% 

9. Тактика перспективи PR 7 156 3,7% 

10. Тактика ноу-хау PR 8 153 3,6% 

11. Тактика спростування НІ 5 148 3,5% 

12. Тактика прикладу НІ 4 136 3,2% 

13. Тактика зворотного зв‟язку PR 6 124 3% 

14. Тактика зменшення PR 4 123 2,9% 

15. Тактика збірного «ми» КС1 120 2,8% 

16. Тактика непрямої відповіді ННІ 4 98 2,3% 

17. Тактика цитування НІ 6 90 2,1% 

18. Тактика самозвертання НІ 7 80 1,9% 

19. Тактика непевності ННІ 5 71 1,7% 

20. Тактика наставника 1ВК 3 70 1,7% 
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21. Тактика критики 2ВК 5 67 1,6% 

22. Тактика відмови ННІ 1 57 1,3% 

23. Агітаційна тактика PR 9  46 1,1% 

24. Тактика патріотизму НС1 41 1% 

25. Тактика відсторонення 1ВК 1 40 0,9% 

26. Тактика попередження 2ВК 7 37 0,9% 

27. Тактика заплутування ННІ 3 37 0,9% 

28. Тактика егоцентризму КС2 33 0,8% 

29. Тактика підсумків НІ 10 31 0,7% 

30. Тактика образи 2ВК 6 30 0,7% 

31. Тактика зустрічного запитання ННІ 2 29 0,7% 

32. Тактика вдячності НІ 9 24 0,6% 

33. Тактика елітарності 1ВК 2 20 0,5% 

34. Тактика конфронтації 2ВК 8 20 0,5% 

35. Тактика нівелювання ролі «великої» компанії 2ВК 4 10 0,2% 
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Додаток Б 

38%

7%

43%

7%

4%

1%

Комунікативні стратегії бізнесменів в 
англомовних інтерв'ю

PR-стратегія

Стратегія витіснення конкуренції

Стратегія надання інформації

Стратегія ненадання інформації

Корпоративна стратегія

Національна стратегія

 

Додаток В 

Діаграми розподілу комунікативних тактик по стратегіям 
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19%

10%

13%

34%

24%

Стратегія ненадання інформації

ННІ1

ННІ2

ННІ3

ННІ4

ННІ5

 

 

78%

22%
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Корпоративна стратегія

КС1

КС2
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Додаток Г 

Інформація про бізнесменів-респондентів англомовних інтерв’ю з 

контент-аналізом по бізнес-галузям 

Джерелами цього дослідження є тексти інтерв‟ю з бізнесменами. Вони 

представляють як великий бізнес (компанії зі світовими іменами, такими як 

Apple, Lenovo, LG, TESCO, Mercedes, BMW), так і підприємства та стартапи 

з порівняно невисокими доходами (освітні заклади, блоги). Проте, в усіх 

випадках маємо справу з особами, задіяними в інноваційних проектах, що 

виходять за регіональний рівень. Також усі особи, які займали високі або 

найвищі менеджерські посади у своїх підприємствах/проектах. Ці ознаки 

дозволяють розглядати матеріали використаних інтервю як гомогенний тип 

джерел, результати аналізу яких є цілком репрезентативними для великої 

групи підприємців з різних країн світу. Водночас варто визнати, що висновки 

цього дослідження не можна без застережень поширювати на інші категорії 

підприємців, зокрема тих, що займаються малим бізнесом та/або розгортають 

діяльність у локальному масштабі. 

Галузева приналежність бізнесменів доволі розмаїта. Для загальної 

характеристики джерел види підприємницької діяльності згруповано за 

тематичними критеріями. Їхній перелік подаємо у Розділі І. Визначення 

пропонуємо тут. 

1. Інформаційні технології (ІТ) – компанії, що працюють над 

виробництвом програмного забезпечення, електронних пристроїв та іншої 

продукції за допомогою високоточних і нанотехнологій. До цієї групи 

належать такі гіганти ринку, як Apple, IBM, Google, Lenovo, Bing. 

Бізнесмени, що працюють у цій галузі, здебільшого є американцями, хоча, в 

багатьох випадках, емігрантами у першому поколінні.  

2. Освітні послуги (ОП) як рубрика об‟єднує різноманітні компанії та 

проекти, що надають послуги у сфері бізнес-освіти (Lviv Business School), а 

також практикують консалтинг, аудит та юридичну підтримку підприємців і 
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державних закладів по всьому світу. Сюди ж належать агенції, що 

консультують з питань охорони здоровя і спорту (ArcAthletics, OmniMD). 

3. Туризм і розваги (ТР) – широка рубрика, під якою згруповано 

підприємців, що займаються створенням мистецьких проектів, ігор та засобів 

розваг (Globalexperiencespecialists), кінематографією (SofiaCoppola, 

DavidLynch), надають туристичні послуги (Joie de Vivre). 

4. Легка промисловість (ЛП) – більшість осіб, діяльність яких ми 

віднесли до цієї галузі займаються дизайном та виготовленням одягу, 

виробництва побутових товарів або працюють у сфері високої моди (Cavalli, 

Yamamoto, Bailey, Burberry).  

5. Банківська справа (БС) – респонденти, що працюють у цій галузі, 

займаються наданням фінансових страхових послуг, обслуговуванням 

кредитів і біржовими операціями (УкрСиббанк, IngoUkraine, DiamantBank). 

6. Маркетинг (Маркет) – сфера діяльність, спрямована на досягнення 

цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та 

максимального задоволення потреб споживачів.Це мережі супермаркетів 

(зокрема, TESCO Group), компанії, що займаються перепродажем готових 

товарів (retail). 

7. Архітектурата нерухомість (АН)– компанії, що спеціалізуються на 

проектуванні та будівництві офісних та житлових обєктів, пропонують 

послуги з оренди та купівлі-продажу приміщень (RichardWurman, 

DanielLibeskind, група TreeHouseMasters). 

8. Онлайн-бізнес (Онлайн)– компанії або окремі особи-підприємці, 

що надають послуги, працюючи на інтернет-платформах. Серед них як відомі 

компанії, такі як Facebook або eBAY, так і окремі блогери, а також 

різноманітні інтернет-сервіси (MeetMe, TurnTo), хмарні технології. 

9. Видавнича справа (ВС) – фірми та компанії, що працюють з 

авторами у низці літературних жанрів (художня література, публіцистика, 

non-fiction, періодика). 
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10. Харчова промисловість (ХП) – виготовлення харчової продукції 

та напоїв, зокрема Coca-Cola, Nestle, Lipton. 

11. Медицина і здоров’я (МЗ) – виготовлення та збут лікарських 

препаратів, надання оздоровчих послуг (Schering-Plough). 

12. Екологія та зелені технології (Еко) – бізнес-проекти, повязані зі 

збиранням, розподілом коштів та менеджментом задля надання допомоги 

бідним (JustGiving) та збереженням і відновленням природних багатств 

(RenewableUK). Також інноваційні проекти у сфері енергетики та розвитку 

екологічнохінфраструктури (National Broadband Network (Australia)). 

Майже половина представників бізнесу, чиї інтерв‟ю проаналізовані в 

роботі, задіяні у сфері ІТ-технологій, освітніх послуг та онлайн-бізнесу. Усі 

бізнесмени та компанії працюють на ринках з високим рівнем конкуренції. 

Іншою особливістю є те, що у більшості випадків їхня робота повязана з 

випуском інтелектуального продукту та різного роду послугами. Лише у 

кількох випадках маємо справу з «класичною» індустрією (наприклад, BMW, 

Ferrari, Siemens). 

Географія підприємництва дуже строката: США, Велика Британія, 

Німеччина, Канада, Автралія, Японія, Україна, Індія, Пакістан, Росія, Іспанія, 

Італія, Австрія, Греція, Швеція. Проте, галузевий поділ не збігається з 

географічним. Транснаціональний характер або просто націленість на 

завоювання якнайширшого кола покупців/користувачів створює ситуацію, 

сприятливу для стирання культурно-комунікативних особливостей 

підприємців. І ця сама обставина робить особливо цінними усі 

спостереження над лінгвокультурною особливістю представників різних 

етнічних груп та національних спільнот. 
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№ Ім‟я Країна 

проживання 

Країна 

походження  

стать вік Освіта  Галузь  Величина 

бізнесу 

 ЕТНОЛІНГВОКУЛЬТУРИ АНГЛОСФЕРИ 

1. 

А 

н 

г 

л 

і 

й 

с 

ь 

к 

а 

 

Sir Richard Branson Велика 

Британія 

Велика 

Британія 

ч 68 вища туризм і розваги великий 

2. Nick Medic Велика 

Британія 

Велика 

Британія 

ч  вища екологія  

3. Alastair Mitchell Велика 

Британія 

Велика 

Британія 

ч  вища ІТ середній 

4. Vinay Nair Велика 

Британія 

Індія ч  вища ІТ середній 

5. Baptiste Lacroix Велика 

Британія 

Франція ч  вища ІТ середній 

6. Simon Clegg Велика 

Британія 

Велика 

Британія 

ч 59 середня спорт великий 

7. Bernie Ecclestone Велика 

Британія 

Велика 

Британія 

ч 88 середня спорт великий 

8. Matt Hancock Велика 

Британія 

Велика 

Британія 

ч 40 вища політика/держуправління великий 

9. Alastair Campbell Велика Велика ч 61 вища, видавнича справа середній 
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Британія Британія професор 

10. Irvine Welsh Велика 

Британія 

Велика 

Британія 

ч 60 вища видавнича справа середній 

11. S i m o n  P e g g  Велика 

Британія 

Велика 

Британія 

ч 48 вища видавнича справа середній 

12. Nick Frost Велика 

Британія 

Велика 

Британія 

ч 46 вища видавнича справа середній 

13. Edgar Wright Велика 

Британія 

Велика 

Британія 

ч 44 вища видавнича справа середній 

14. Mark Walters Велика 

Британія 

Велика 

Британія 

ч  вища ІТ середній 

15. Christopher Baker-Brian Велика 

Британія 

Велика 

Британія 

ч  вища технології та індустрія середній 

16. Christopher Bailey Велика 

Британія 

Велика 

Британія 

ч 47 вища, 

почесний 

доктор 

дизайн та мода середній 

17. Christopher Raeburn Велика 

Британія 

Велика 

Британія 

ч 36 вища дизайн та мода середній 

18 Safia Minney Велика 

Британія 

 ж   легка промисловість середній 

19. Angela Ahrendts Велика 

Британія 

США ж 58 вища ІТ великий 



290 

 

 

20.  Martyn Cavanagh Велика 

Британія 

Велика 

Британія 

ч   дизайн та мода середній 

21. Khalid bin Sultan Al  

Qasimi 

Велика 

Британія 

ОАЕ ч   дизайн та мода середній 

22. Andy Law Велика 

Британія 

Велика 

Британія 

ч   банківська справа середній 

23. Philip Clarke Велика 

Британія 

Велика 

Британія 

ч 58 вища маркетинг великий 

24. Jim O‟Neill Велика 

Британія 

Велика 

Британія 

ч 61 вища банківська справа великий 

25. Mike McNamara Велика 

Британія 

США ч   маркетинг великий 

26. Alex Ferguson Велика 

Британія 

Велика 

Британія 

ч 77 середня спорт великий 

27. David Eyre Велика 

Британія 

 ч 55  харчовапромисловість середній 

28. Boris Johnson Велика 

Британія 

США ч 54 вища політика/держуправління великий 

29. 
А

м

е

р

Kenneth H. Blanchard США США ч 79 вища, PhD видавнича справа середній 

30. Don Hutson США США ч   видавнича справа середній 

31. Pete Nelson США США ч 56 вища архітектура і нерухомість середній 

http://www.businesslaunchpad.org.uk/news/60-second-interview-with-young-businessman-martyn-cavanagh/
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32. и

к 

а

н

с 

ь

к 

а 

Scott Schuman США США ч 50  дизайн та мода середній 

33. Steve Sarner США США ч   маркетинг середній 

34. Louis Willacy США США ч   освітні послуги середній 

35. Mike Vernal США США ч 38  онлайн-бізнес великий 

36. Geoff Cook США США ч  вища онлайн-бізнес середній 

37. George Eberstadt США США ч  вища онлайн-бізнес середній 

38. Mark Zuckerberg США США ч 34 вища онлайн-бізнес великий 

39. Tim Mohin США США ч  вища ІТ великий 

40. Chip Conley США США ч 58 вища туризм і розваги середній 

41. Frank O‟Brien-Bernini США  ч  вища легка промисловість середній 

42. Charlie Pace США США ч   харчовапромисловість середній 

43. Muhtar Kent  США Туреччина ч 66 вища харчовапромисловість великий 

44. Mark Daoust США  ч   маркетинг середній 

45. Brad Pauly США  ч   архітектура і нерухомість середній 

46. Don Dennis США Панама ч  вища юридичні послуги середній 

47. Marcio Souza США  ч   освітні послуги середній 

48. Barbara Pachter  США  ж  вища освітні послуги середній 
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49. Matthiew Arrington США  ч  вища освітні послуги середній 

50. Molly Fletcher США  ж 47 вища освітні послуги середній 

51. Joelle Jay США США ж  вища освітні послуги середній 

52. David Allen США США ч  вища освітні послуги середній 

53. Dean Kumar США Індія ч 46 вища освітні послуги середній 

54. Russ Rosenzweig США США ч  вища освітні послуги середній 

55. Kimberly Abel США  ж  вища освітні послуги середній 

56. Sandi Lin США Китай ж  вища освітні послуги середній 

57. Ryan Rutan США  ч  вища маркетинг середній 

58. Chef Tonne США  ж  вища освітні послуги середній 

59. David Mattson США  ч  вища освітні послуги середній 

60. Lindy Benton США  ж  вища медицина та здоровʼя середній 

61. Gene Schafer США США ч  середня медицина та здоровʼя середній 

62. Louis Laves-Webb США США ч  вища медицина та здоровʼя середній 

63. Mark A. Samuel США США ч  середня медицина та здоровʼя середній 

64. John Manzetti США  ч   медицина та здоровʼя середній 

65. Kevin S. Barton США США ч  вища, 

доктор 

медицина та здоровʼя середній 
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66. Matt Fellows США США ч   медицина та здоровʼя середній 

67. Divan Dave США Індія ч  вища медицина та здоровʼя середній 

68. Mike Tyson США США ч 52  спорт великий 

69. T h om as  P i e r ce  США США ч 36 вища видавнича справа середній 

70. Daniel Suarez США США ч 54 вища видавнича справа середній 

71. Scott McСloud США США ч 58 вища видавнича справа середній 

72. Kevin Kelly США США ч   видавнича справа середній 

73. David Saef США  ч   освітні послуги середній 

74. AmolSarwate США Індія ч  вища освітні послуги середній 

75. Brian Ash США США ч  вища онлайн-бізнес середній 

76. Sam Palmisano США США ч 67 вища ІТ великий 

77. Joan Jonas США США ч 82 вища мистецтво середній 

78. Gilbert Proesch США Італія ч 75 вища мистецтво середній 

79. George Passmore США Велика 

Британія 

ч 76 вища мистецтво середній 

80. Julian Schnabel США США ч 67 вища мистецтво середній 

81. Sofia Coppola США США ж 47 середня, 

спеціальна 

мистецтво середній 

https://www.linkedin.com/in/davidsaef
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82. David Lynch США США ч 72 вища мистецтво середній 

83. Ian Schrager США США ч 72 вища архітектура і нерухомість великий 

84. Richard Saul Wurman США США ч 83 вища архітектура і нерухомість середній 

85. Eddie Newquist США  ч   туризм і розваги середній 

86. Daniel Libeskind США Польща ч 72 вища архітектура і нерухомість середній 

87. Steve Jobs (пом. 2011) США США ч 56  вища ІТ великий 

88. Jonathan Benhamou США  ч   ІТ середній 

89. Marc Frons США США ч 62 вища видавнича справа середній 

90. Phil Pead США США ч  вища технології та індустрія великий 

91. Paul Cook США США ч 94 вища технології та індустрія великий 

92. Robert Scoble США США ч 53  технології та індустрія середній 

93.  Joe Torres США  ч   технології та індустрія середній 

94. Jim Goodnight США США ч 75 вища технології та індустрія великий 

95. Jorge Pazos США США ч  вища технології та індустрія середній 

96. Andrea Cunningham США США ж  вища технології та індустрія великий 

97. Jake Freivald США  ч   технології та індустрія середній 

98. Jennifer Dulski США  ж   технології та індустрія середній 

http://www.linkedin.com/in/enewquist
http://www.linkedin.com/in/frons
https://www.itbusiness.ca/news/progress-software-for-developers-a-qa-with-ceo-phil-pead/51474
http://www.linkedin.com/profile/view?id=32846463&authType=NAME_SEARCH&authToken=E4cM&locale=en_US&srchid=2156023941376414619506&srchindex=1&srchtotal=1&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A2156023941376414619506%2CVSRPtargetId%3A32846463%2CVSRPcmpt%3Aprimary
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99. Vint Cerf США США ч 75 вища, PhD технології та індустрія великий 

100. George Hines США США ч  вища технології та індустрія середній 

101. Brian Kelley США США ч   харчовапромисловість середній 

102. Tim Mondavi США  ч   харчові промисловість великий 

103. Larry Page США США ч 45 вища, PhD онлайн-бізнес великий 

104. Andrew McСonnell США США ч   онлайн-бізнес середній 

105. Andrew Maltin США США ч   онлайн-бізнес великий 

106. George Conrades США США ч  спеціальна технології та індустрія великий 

107 Mark  Mays США США ч 57 вища туризм і розваги великий 

108. Mark Goren США  ч   маркетинг середній 

109. Eliot Spitzer США США ч 59 вища маркетинг великий 

110. Bill Gates США США ч 63 вища ІТ великий 

111. Michelle McKenna-Doyle США США ж   технології та індустрія середній 

112. Steve Ballmer США США ч 62 вища ІТ великий 

113. Barry Ralston Велика 

Британія 

США ч   ІТ великий 

114. Robert Zoellick США США ч 65 вища банківська справа великий 

115. James Barrese США США ч  вища банківська справа великий 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=3461551&authType=NAME_SEARCH&authToken=O0kD&locale=en_US&srchid=1331841001407421733935&srchindex=1&srchtotal=51&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A1331841001407421733935%2CVSRPtargetId%3A3461551%2CVSRP
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116. Brad Greene США США ч   банківська справа великий 

117. Abraham J. Hidary США  ч   архітектура і нерухомість великий 

118. Claudia Zanes США  ж   юридичні послуги середній 

119. Carlos Tosca США Мексика ч   архітектура і нерухомість великий 

120. Marc Jacobs США США ч 55 середня дизайн та мода великий 

121. Tom Ford США США ч 57 вища дизайн та мода великий 

122. Ed Price США США ч   медицина та здоровʼя великий 

123. Ivan Barnett США США ч 72 середня мистецтво середній 

124. Todd Selby США США ч 31  мистецтво середній 

125. Gordon Logan США США ч   спорт середній 

126. Bruce Weber США США ч 72 вища мистецтво середній 

127. GiorgosZacharia США Греція ч  вища ІТ середній 

128. Paul Bedard США США ч   екологія середній 

129. John Donahoe США США ч 58 вища маркетинг великий 

130. Tom Siebel США США ч 66 вища технології та індустрія великий 

131. Bob Wiedemer США США ч 58 вища архітектура і нерухомість середній 

132. Donald Trump США США ч 72 вища політика/держуправління великий 

http://the-talks.com/interviews/bruce-weber/
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133. JimTananbaum США США ч 55 вища, PhD медицина та здоровʼя середній 

134. R. Donahue Peebles США США ч 58 вища архітектура і нерухомість великий 

135. Liz Rodbell США США ж   маркетинг середній 

136. Sergey Brin США Росія ч 45 вища онлайн-бізнес великий 

137. К 

а 

н 

а 

д 

с 

ь 

к 

а 

Robert Hornung Канада Канада ч   екологія великий 

138. TJ Parker Канада Канада ч   медицина та здоровʼя середній 

139. Keean Persaud Канада  ч   онлайн-бізнес середній 

140. Alex Coop  Канада Канада ч   ІТ середній 

141. Gaylen Duncan Канада Канада ч   ІТ великий 

142. Robleh Jama Канада Канада ч   ІТ середній 

143. Graham Tate Канада Канада ч 56  ІТ середній 

144. Chantal Bernier Канада Канада ж  вища політика/держуправління великий 

145. Neal Santin Канада Канада ч  вища ІТ середній 

146. Sherif Sheta Канада  ч  вища ІТ середній 

147. Jordan Banks Канада Канада ч 50 вища, PhD онлайн-бізнес великий 

148. Kirstene Stewart Канада Канада ж 50  технології та індустрія великий 

149. Michael Murphy Канада Канада ч  вища технології та індустрія великий 

https://www.btpharmacyconsulting.com/blog/interview-with-pillpack-ceo-tj-parker
https://ca.linkedin.com/in/neal-santin-a6a6b61?trk=org-employees_mini-profile_title
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150. Andrew Yang Канада Китай ч  вища онлайн-бізнес великий 

151. Ann Cavoukian Канада Єгипет, 

Вірменія 

ж 66 вища, PhD політика/держуправління великий 

152. Michael Webb Канада Канада ч  вища технології та індустрія великий 

153. Darby Sieben Канада Канада ч   маркетинг середній 

154. Phil Umrysh Канада Канада ч  вища маркетинг середній 

155. Dev Basu Канада Індія ч  вища маркетинг середній 

156. Krista Napier Канада Канада ч  вища технології та індустрія великий 

157. Nima Noori Канада  ч   технології та індустрія середній 

158.  JJ Beh Канада Канада ч  вища технології та індустрія середній 

159. А 

в 

с 

т 

р

. 

Jodie Fox Австралія Австралія ж   дизайн та мода середній 

160. Jo Fox Австралія Австралія ж   екологія середній 

161. Chris Brown Австралія Австралія ч 40 вища екологія середній 

162. Malcolm Turnbull Австралія Австралія ч 64 вища політика/держуправління великий 

163. John Sharman Австралія Австралія ч   банківська справа середній 

  КОНТИНЕНТАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ ЕТНОЛІНГВОКУЛЬТУРИ 

  Західноєвропейські етнолінгвокультури 
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164. Н 

і 

м 

е 

ц 

ь 

к 

о 

- 

а 

в 

с 

т 

р

. 

Wulf Padecken Німеччина Німеччина ч   технології та індустрія середній 

165. Peter Loescher Німеччина Австрія ч 61 вища технології та індустрія великий 

166. Erick Arbe Німеччина Німеччина ч   технології та індустрія середній 

167. Norbert Reithofer Німеччина Німеччина ч 62 вища технології та індустрія Великий 

168. Matthias Müller Німеччина Німеччина ч 65 вища технології та індустрія великий 

169. Joachim Milberg Німеччина Німеччина ч 75 вища, 

професор 

технології та індустрія великий 

170. Hans Peter Keitel Німеччина Німеччина ч 71 вища, PhD технології та індустрія великий 

171. Gerhard Steidl Німеччина Німеччина ч 68 середня видавнича справа середній 

172. Peter Brabeck Австрія Австрія ч 74 вища харчова промисловість великий 

173. Fabian Thylmann Німеччина Німеччина ч 40  туризм і розваги середній 

174. Sabrina Spielberger Німеччина Німеччина ж 33  онлайн-бізнес середній 

175. Stefan Baumschlager Австрія Австрія ч   маркетинг середній 

176. Christian Tidona Німеччина Німеччина ч  вища, PhD технології та індустрія середній 

177. Ф 

р 

Brigitte Lacombe США Франція ж 68  дизайн та мода Середній 

178. Michel Roux Велика 

Британія 

Франція ч 77  харчова промисловість середній 
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179. а 

н 

ц 

у 

з 

ь 

к 

а 

Michel Gondry Франція Франція ч 55  мистецтво середній 

180. Garance Doré Франція Франція ж 43  дизайн та мода середній 

181. Cesar Troisgros Франція Франція ч 32 спеціальна харчова промисловість середній 

182. Bernard Arnault Франція Франція ч 69 вища дизайн та мода великий 

183. Bernard Charlès Франція Франція ч 61 вища, PhD технології та індустрія великий 

184. Maureen Chiquet США США ж 55 вища дизайн та мода великий 

185. Sumita Banerjee США Індія ж   дизайн та мода великий 

186. Maurice Lévy Франція Мароко ч 76  маркетинг великий 

187. Philippe Donnet Франція Франція ч 58 вища банківська справа великий 

188. Hervé Laurent Франція Франція ч   харчова промисловість середній 

189. І 

с 

п 

а

н 

с 

ь 

Luis Castilla Іспанія Іспанія ч  вища технології та індустрія великий 

190. Gustavo Ignacio Gómez Іспанія Іспанія ч  вища ІТ великий 

191. Jose Analija Іспанія Іспанія ч   харчова промисловість середній 

192. Juan Mari Arzak Іспанія Іспанія ч 76  харчова промисловість середній 

193. Elena Arzak Іспанія Іспанія ж 49 спеціальна харчова промисловість середній 

194. Ferran Adria Іспанія Іспанія ч 52 середня харчова промисловість середній 

195. Luis Martín Cabiedes Іспанія Іспанія ч  вища маркетинг середній 
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196. к

. 

Jose Maria Іспанія Іспанія ч  спеціальна харчова промисловість середній 

197. І 

т 

а 

л 

і 

й 

с 

ь 

к 

а 

Valentino Garavani Італія Італія ч 86 спеціальна дизайн та мода великий 

198. Daniele Cavalli Італія Італія ч   дизайн та мода середній 

199. Paolo Roversi Франція Італія ч 71  дизайн та мода середній 

200. Mario Draghi Італія Італія ч 71 вища, PhD банківська справа великий 

201. Marco Mattiacci Італія Італія ч 48 вища технології та індустрія великий 

202. Louis Rossetto США США ч 69 вища видавнича справа середній 

203. Andrea Dini Італія Італія ч   дизайн та мода середній 

204. Daniela Riccardi Італія Італія ж 58 вища дизайн та мода середній 

205. Marco Bizzarri Італія Італія ч 56  дизайн та мода великий 

206. Filippo Manucci Італія Італія ч  вища медицина та здоровʼя великий 

207. Alessandro Florio Італія Італія ч  вища технології та індустрія середній 

208. Brunello Cucinelli Італія Італія ч 65 вища дизайн та мода великий 

209. Б 

е 

н 

і 

Anne-Marie Huby Бельгія Бельгія ж 52  онлайн-бізнес середній 

210. Tim Mohin Нідерланди Нідерланди ч  вища технології та індустрія середній 

211. Viktor Horsting Нідерланди Нідерланди ч 50 спеціальна дизайн та мода середній 

212. Rolf Snoeren Нідерланди Нідерланди ч 50 спеціальна дизайн та мода середній 

https://pi.co/louis-rossetto-cofounder-wired-magazine/
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213. л 

ю 

к 

с 

у 

Joost van Kluijver Нідерланди Нідерланди ч   технології та індустрія середній 

214. Geert Bruloot Бельгія Бельгія ч 66 вища дизайн та мода середній 

215. Sven Nys Бельгія Бельгія ч 42  спорт середній 

         

  Східноєвропейські етнолінгвокультури 

216. У 

к 

р 

а 

ї 

н 

с 

ь 

к 

а 

Olha Kopot Україна Україна ж  вища банківська справа середній 

217. Oleksandr Nikitin Україна Україна ч  вища технології та індустрія середній 

218. Oleh Yanytskyy Україна Україна ч  вища дизайн та мода середній 

219. Liubov Hetmanska Україна Україна ж  вища банківська справа середній 

220. Iryna Hmarska Україна Україна ж  вища банківська справа середній 

221. Sophia Opatska Україна Україна ж  вища освітні послуги середній 

222. Oleksandr Sakharskyy Україна Україна ч  вища освітні послуги середній 

223. Maksym Dyminskyi Україна Україна ч  вища технології та індустрія середній 

224. Roman Klakovych Україна Україна ч  вища технології та індустрія середній 

225. Р 

о 

Ruben Vardanian Росія Вірменія ч 50 вища банківська справа великий 

226. Garry Kasparov Росія Азербайджан ч 55 вища спорт великий 
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227. с 

і 

я 

Sergei Polonsky Росія Росія ч 46 вища архітектура і нерухомість великий 

228. Pavel Kapysh Росія Росія ч 32 вища онлайн-бізнес середній 

  Північноєвропейські етнолінгвокультури 

229. Ш 

в 

е 

д

. 

Eric Wahlforss Швеція Швеція ч 39  онлайн-бізнес великий 

230. Peter Sunde Швеція Швеція ч 40  онлайн-бізнес середній 

231. Mikael Storsjö Фінляндія Швеція ч 61 вища ІТ середній 

232. Max Martin Швеція Швеція ч 47 спеціальна мистецтво середній 

233. Johan Norberg Швеція Швеція ч 45 вища видавнича справа середній 

234. Emilie Terstegge Швеція Нідерланди ж  середня спорт середній 

  АЗІЙСЬКІ ЕТНОЛІНГВОКУЛЬТУРИ 

  Південноазійські етнолінгвокультури 

235. І 

н 

д

. 

- 

п 

Rajeev Misra Велика 

Британія 

Індія ч 56 вища банківська справа великий 

236. Satya Krishna Ganni Індія Індія ч  вища ІТ середній 

237. Shibani Joshi США США ж 43 вища маркетинг середній 

238. Fred Hassan США Пакістан ч 73 вища медицина та здоровʼя великий 

239. SubrotoBagchi Індія Індія ч 61 вища ІТ великий 



304 

 

 

240. а 

к 

і 

с 

т 

а 

н

. 

 

YahyaPolani Пакістан Пакістан ч   туризм і розваги великий 

241. Yateen Chodnekar Індія Індія ч   маркетинг великий 

242. Praveen Ramessur Індія Індія ч   туризм і розваги великий 

243. Asif Ali Zardari Пакістан Пакістан ч 63 вища політика/держуправління великий 

244. Santosh Kumar США Індія ч  вища архітектура і нерухомість середній 

245. Akshay Bellare Індія Індія ч   технології та індустрія великий 

246. Avani Davda Індія Індія ж   маркетинг середній 

  Далекосхідні етнолінгвокультури 

247. К 

и 

т 

а 

й 

с 

ь 

к 

Yang Yuanquing Китай Китай ч 54 вища технології та індустрія великий 

248. Li Chung Pei Китай Китай ч 63 вища архітектура і нерухомість Великий 

249. Kevin Xu Китай-США Китай ч  вища медицина та здоровʼя середній 

250. Xander Zhou Китай Китай ч   дизайн та мода середній 

251. Sholeen Lou-Hsiao Китай Китай ж   освітні послуги середній 

252. Kai-Fu Lee Китай Китай ч 58 вища, PhD технології та індустрія великий 

253. Max Ma США Китай ж   онлайн-бізнес середній 

254. Leo Sun Франція Китай ч   технології та індустрія великий 
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255. а Christopher Yeung Китай Китай ч  вища маркетинг середній 

256. Jack Ma Китай Китай ч 54 вища маркетинг великий 

257. Zhang Xin Китай Китай ж 53 вища архітектура і нерухомість великий 

258. Kaitlin Zhang Китай Китай ж  вища маркетинг середній 

259. Weidong Lu Китай Китай ч  вища маркетинг великий 

260. Я 

п 

о 

н 

с 

ь 

к 

а 

Yohji Yamamoto Японія Японія ч 75 вища і 

спеціальна 

дизайн та мода середній 

261. Shigeru Miyamoto Японія Японія ч 66 вища технології та індустрія великий 

262. Yuya Nakamura Японія Японія ч 40 вища, PhD технології та індустрія середній 

263. Takashi Miike  Японія Японія ч 59  мистецтво середній 

264. Masaaki Yuasa Японія Японія ч 53 вища мистецтво середній 

265. Shinobu Yaguchi Японія Японія ч 51  мистецтво середній 

266. Yoshida Keisuke Японія Японія ч 44  мистецтво середній 

267. Kongdej Jaturanrasmee Японія Японія ч 47 вища мистецтво середній 

268. Hikosaburo Shibata Філіпіни Японія ч  вища технології та індустрія великий 

269. Chikara Fujiwara Японія Японія ч 42 вища мистецтво середній 

270. П 

і 

Yohan Kim Південна 

Корея 

Південна 

Корея 

ч   дизайн та мода середній 
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271. в 

д 

е 

н 

н 

о 

- 

к 

о 

р 

е 

й 

с 

ь 

к 

а 

Jei Kim Південна 

Корея 

Південна 

Корея 

ч   дизайн та мода середній 

272. Huy Truong Південна 

Корея 

Південна 

Корея 

ч   маркетинг середній 

273. Yong Wook Jun Південна 

Корея 

Південна 

Корея 

ч  вища, PhD освітні послуги середній 

274. Ha-Joon Chang Велика 

Британія 

Південна 

Корея 

ч 55 вища, PhD освітні послуги середній 

275. Kang Dong Jun Південна 

Корея 

Південна 

Корея 

ч   дизайн та мода середній 

276. Young Ham Південна 

Корея 

Південна 

Корея 

ч   освітні послуги середній 

277. Shin Seung-Jun Південна 

Корея 

Південна 

Корея 

ч  вища технології та індустрія великий 

278. Lee Hong-Woo Південна 

Корея 

Південна 

Корея 

ч  вища, PhD технології та індустрія великий 

279. Jin Kyu Robertson США Південна 

Корея 

ж  вища, PhD освітні послуги середній 
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Додаток Ґ 

Частота вживання комунікативних тактик у етнолінгвокультурах 
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Додаток Д 

Процентне співвідношення вживання комунікативних стратегій у етнолінгвокультурах 

(комунікативні стратегії розташовані за частотою вживання) 

№ Етнолінгвокультура НІ (%) PR (%) ВК (%) ННІ (%) КС (%) НС (%) 

1. англійська 47 36 5.9 7.5 2.4 0.7 

2. американська 41 40.1 7.7 8.1 3 0 

3. канадська 33 46.6 9.8 4.5 4.5 1.5 

4. австралійська 48 24.5 12.7 9.8 3.9 1 

5. шведська 53.2 25.5 6.4 10.6 2.1 2.1 

6. німецько-австрійська 40.6 42.6 6.2 5.2 3.6 1.6 

7. італійська 47.3 30.8 6.9 10.1 3.7 1 

8. французька 53.2 36.9 8.4 6 4.5 1 

9. іспанська 48.4 38.9 3.1 4.2 4.2 1 

10. українська 35.4 51.9 7 2.5 3.2 0 

11. російська 38.4 33.7 9.3 7 4.6 7 

12. індо-пакистанська 41.1 40.7 5.4 5.8 5 1.6 

13. китайська 32.7 36.3 8.8 7.1 10.6 4.4 

14. південнокорейська 54.3 34.6 1.3 5.5 2.6 1.7 

15. японська 34.3 41.4 7.1 5.7 8.6 2.8 

 


