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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Загальносуспільний інтерес до бізнесу в сучасному глобалізованому 

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

різновекторних напрямах: термінологічному, лінгвопрагматичному, 

риторичному, лінгвокультурному, семіотичному, когнітивному та 

концептуальному. Вітчизняні та зарубіжні науковці приділяють значну увагу 

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

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

О.Радченко, Л.Сандій, Н.С.Сухачова,), лінгвопрагматичному та жанровому 

аспектам економічного та ділового / бізнес-дискурсу (Ф.Бaрджіeлa-Ч’яппiнi, 

Г.Г.Буркитбаєва, Р.Гріффiн, Л.Лухіяла-Салмінен, О.В.Павлова, 

Р.Є.Пилипенко, A.Tрoсбoрг, М.Хендфорд, Т.В.Чрділелі, О.В.Яшенкова), 

корпоративному сегменту (Т.Р.Ананко, П.А.Арженті, Ю.В.Данюшина, 

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

риторичному аспекту (Т.В.Анисимова, А.Д.Бєлова, Л.О.Введенська, 

О.О.Лисичкіна), метафоризації та жаргонізації ділового мовлення 

(В.А.Гайдаренко, Н.А.Ковальська, Н.М.Потапова, М.Р.Романюха), соціо- та 

(крос-) культурним складникам бізнес-комунікації (Я.Л.Березовська, 

С.В.Боднар, І.Варнер, Б.Л.Гуннарсон,  О.М.Малюга, Дж.Пончіні, Д.С.Роджерс, 

Р.Сколлон, А.О.Стеблецова, О.С.Фоменко, Л.Чарні), семіотичному аспекту 

(Ю.Заблоцький, І.В.Ковальчук, О.А.Румянцева, Л.В.Солощук), 

лінгвокогнітивним параметрам (Н.Г.Наумова, Н.М.О.В.Петрушова, 

К.В.Шамраєва), економічним концептам (О.В.Бобире,  Б.Карльоф, 

О.Ю.Качмар, Н.А.Олійник, А.Г.Осипова, О.В.Палєєва, Ю.М.Петеліна, 

Т.Г.Пимонова, К.С.Попова, М.В.Прищепенко, І.Р.Сапрун, М.В.Слободян, 

Ю.В.Шипіцина), роблять спроби фреймового моделювання бізнес-концептів 

та дискурсу (С.А.Жаботинська, А.О.Кибрик, О.Ю.Рискіна, Н.М.Старцева), 

концептосфер економіки та ділового / бізнес-дискурсу (О.В.Анопіна, 

С.М.Рибачок, С.Ю.Спирчагов, І.Є.Фролова, Т.О.Ширяєва, В.І.Юшкевич), 

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

М.Н.Куценко) та ін. 

Актуальність теми. Незважаючи на розмаїття наукових праць, 

присвячених вивченню різних аспектів бізнес-дискурсу, поза увагою  

залишаються проблеми його комунікативно-прагматичної природи, 

лінгвоконцептуальної організації та ментально-мовного простору (ММП). 

Потребує вивчення лінгвокогнітивна природа бізнес-концепту, його ментальна 

організація, фреймова структуризація, стереотипізація та символізація у 

професійній свідомості носіїв англійської мови. Поєднання в одному 

дослідженні комунікативно-прагматичного та лінгвоконцептуального підходів 

дозволяє вийти на якісно вищий рівень інтеграції лінгвістичних досліджень, 

розвиває теоретичні положення дискурсознавства та лінгвоконцептології. 

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

Дисертаційне дослідження виконано в межах комплексної наукової теми 
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Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка “Мови та літератури народів світу: взаємодія і самобутність” 

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

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

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

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

затверджено Вченою радою Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (протокол № 10 від 24 травня 2011 р.). 

Метою дослідження є моделювання англомовного бізнес-дискурсу 

(АБД) в комунікативно-прагматичних параметрах та лінгвоконцептуальних 

структурах. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

1) розробити теоретичні засади вивчення бізнес-дискурсу; 

2) обґрунтувати перспективний напрям в лінгвістиці – лінгвоконцептологію 

дискурсу й запропонувати її термінологічний апарат; 

3) розробити методологію моделювання бізнес-дискурсу в комунікативно-

прагматичних параметрах та лінгвоконцептуальних структурах, напрацювати 

методику та метамову такого опису; 

4) виявити особливості функціонування англомовного бізнес-дискурсу в 

Інтернет-просторі; 

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

образним компонентами; 

6) структурувати бізнес-концепти у фреймових моделях;  

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

рівнів; 

8) проаналізувати засоби вербалізації бізнес-концептів в дискурсі; 

9) побудувати модель лінгвоконцептосфери професійно-корпоративного 

сегмента англомовного бізнес-дискурсу; 

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

лінгвокогнітивних структурах (поняттях та концептах) у їхніх мовних 

репрезентаціях. 

Теоретико-методологічні засади та методи дослідження. Пропоноване 

дослідження виконано в межах когнітивно-дискурсивного напряму вивчення 

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

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

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

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

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

(Ф.С.Бацевич, Д.Вундерліх, В. І. Карабан, Дж. Остін, Г. Г. Почепцов, 

І.П.Сусов, Дж. Сьорль), лінгвоконцептології, зокрема: когнітивної семантики 

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

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

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

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

В.А.Маслова, М.В.Піменова, З.Д.Попова, Н.В.Слухай, Дж. Фодор), теорії 
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концептосфери (С.А.Борисова, Д.С.Лихачов, В.І.Убийко), теорії когнітивних 

моделей та ментального простору (Д. Джонсон-Леєрд, М.Тернер, Ж.Фоконьє), 

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

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

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

Дослідження здійснювалося із застосуванням лінгвопрагматичного аналізу для 

параметризації комунікативно-прагматичної моделі функціональних 

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

аналізу послуговуємося методом пошуку ключових слів, дистрибутивним 

аналізом, методом інтерпретації вербальних знаків у дискурсі. Застосовуємо 

лінгвоконцептуальний аналіз з опертям на лексико-семантичний аналіз, аналіз 

словникових дефініцій, елементи етимологічного аналізу, системно-

структурний аналіз, смисловий аналіз, метод когнітивної інтерпретації та 

метод опису-моделювання ментальної структури концепту. Крім того, 

послуговуємося фреймовим аналізом, методом лінгвістичної інтроспекції та 

елементами статистичного аналізу, а також власними підходами до 

моделювання лінгвоконцептосфери та ментально-мовного простору бізнес-

дискурсу в лінгвокогнітивних структурах (поняттях та концептах).  

Об’єктом дослідження обрано комунікативно-прагматичне та 

лінгвоконцептуальне моделювання англомовного бізнес-дискурсу у часових 

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

моделей в дискурсі.  

Матеріал дослідження становлять: тексти ділових документів annual 

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

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

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

американських i британських компаній – загальним обсягом 1775 одиниць 

(понад 5000 стор.); біографії відомих підприємців, фінансистів та менеджерів 

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

позиції), наукова література з бізнесу, підприємництва, менеджменту, 

маркетингу, фінансів, банківської справи (62 позиції); вербальні 

репрезентанти десяти концептів (“business”, “trade”, “money”, “management”, 

“enterprise”, “work”, “company”, “market”, “goods”, “marketing”) у формі 

економічних термінів, номенклатурних назв компаній, професій, посад, 

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

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

бізнес-максим, афоризмів і парадоксальних висловів практиків і теоретиків 

бізнесу, словникових і наукових дефініцій, мовленнєвих актів – загальною 

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

телесеріалів, що відтворюють ситуації спілкування в бізнесі (3 фільми і 2 

телесеріали), 100 мовних реакцій асоціативного експерименту компанії Google 

(для опису образного компонента концепту “company”). 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому уперше 

застосовано інтегральний підхід до вивчення бізнес-дискурсу, який поєднує 
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комунікативно-прагматичне та лінгвоконцептуальне моделювання, що 

дозволяє відтворити досліджуваний феномен всебічно й різнопланово. Вперше 

обґрунтовано перспективний напрям лінгвістичних досліджень – 

лінгвоконцептологію дискурсу, напрацьовано її окремі положення й 

запропоновано термінологічний апарат; розроблено методологію 

комунікативно-прагматичного та лінгвоконцептуального моделювання 

галузевого дискурсу, теоретико-методологічні підходи до моделювання 

ментальної структури бізнес-концепту та ментально-мовного простору бізнес-

дискурсу; розкрито й уведено в науковий обіг поняття “бізнес-концепт”; 

запропоновано критерії виокремлення концептів у професійно-

корпоративному сегменті бізнес-дискурсу; розроблено моделі: комунікативно-

прагматичну, ментальної структури бізнес-концепту, фреймові, 

лінгвоконцептосфери та ментально-мовного простору бізнес-дискурсу. 

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

функціональні різновиди бізнес-дискурсу в Інтернет-просторі –  комерційний, 

організаційний, маркетингу та менеджменту.  

Дістали подальше розроблення ментальні структури концептів “money”, 

“work”, “management”. 

Теоретичне значення дисертації полягає, по-перше, у розробленні 

теоретичних положень перспективного напряму – лінгвоконцептології 

дискурсу, об’єктом вивчення якого є дискурсотвірні концепти, їхні 

лінгвоконцептосфери та їх реалізація в дискурсі; по-друге, у створенні 

методики моделювання дискурсу в комунікативно-прагматичних параметрах 

та лінгвоконцептуальних структурах, по-третє, у напрацюванні 

термінологічного апарату метамови опису цих структур в дискурсі. Авторську 

методику комунікативно-прагматичного та лінгвоконцептуального 

моделювання бізнес-дискурсу, що лягла в основу дослідження, можна в 

подальшому застосовувати для вивчення мовного та когнітивного планів 

інших різновидів дискурсів.  

Практична цінність дослідження полягає в можливості використання 

його основних положень і результатів у навчальних програмах, лекційних 

курсах, семінарських та практичних заняттях з теорії мови, когнітивної 

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

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

лексикографії, лінгвоконцептології, функціональної стилістики, теорії мовної 

комунікації, практики перекладу та англійської ділової мови. Матеріал 

дослідження може бути використаний для створення підручників та 

посібників, укладання термінологічних, тематичних та ідеографічних 

словників з англійської ділової мови, словників концептів, словників 

термінопонять бізнесу, вокабулярів для вивчення фахової ділової лексики. 

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

громадськістю, роботи з клієнтами та навчання персоналу. 

У запропонованій концепції бізнес-дискурс постає як лінгвокогнітивний 

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

що відтворюють типові ситуації спілкування в бізнесі, і визначають його 

зміст, тематичне поле і проблематику, увиразнюючись в економічних 

термінах, професійній лексиці, номенклатурних назвах, ділових жаргонізмах, 

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

маркованих пареміях, мовленнєвих актах і мовленнєвих жанрах. 

Положення, що виносяться на захист: 

1. Лінгвоконцептологія дискурсу – це перспективний напрям наукових 

пошуків на перетині дискурсології та лінгвістичної концептології, об’єктом 

дослідження якої є когнітивний потенціал та архітектоніка концептів у їхніх 

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

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

концептосфери, що в певний спосіб структурують когнітивний простір тих чи 

інших функціональних дискурсів.  

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

спілкування опосередковане суспільним інститутом мікроекономіки, а мовна 

взаємодія адресанта та адресата відбувається в заданих координатах статусно-

рольових відносин.  

3. Англомовний бізнес-дискурс є складним лінгвокогнітивним феноменом, 

метапростір якого організують концепти, які є ментальною сіткою для 

рекурентних мовленнєвих практик. Бізнес-концепти вербалізуються в 

економічних термінах, професійній лексиці, номенклатурних назвах, ділових 

жаргонізмах, перифразах; відтворюються в бізнес-кліше, рекламних гаслах / 

слоганах, професійно маркованих пареміях, афоризмах і максимах; 

увиразнюються в наукових дефініціях, мовленнєвих актах і мовленнєвих 

жанрах, а також мають невербальну форму репрезентації у символічних, 

графічних, схематичних, портретних і скульптурних зображеннях, засобах 

кіно- і телемистецтва. 

4. Бізнес-дискурс в Інтернет-просторі має ознаки інтерактивності, 

гіпертекстовості, полікодовості, особистісної взаємодії, усно-письмової форми 

мови. 

5. Комунікативно-прагматичне моделювання бізнес-дискурсу спирається на 

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

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

співвідносяться як “загальне – окремішнє”. Різновиди професійно-

корпоративного сегмента бізнес-дискурсу в Інтернет-просторі визначають такі 

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

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

мовлення”. Жанровий рівень реалізує стратегічні “замисли” дискурсивного 

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

аргументативному інструментарії (тактичних прийомах), композиції, змісті, 

особливих мовних, стилістичних та графічних засобах. 

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

раціональне пізнання дійсності, і як такий, що не позбавлений образних та 
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емотивно-оцінних компонентів, що відображають перцептивно-емоційне 

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

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

смислові центри) та образний (образи-гештальти, “Я-схеми”, антропосимволи, 

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

репрезентації, структуруючись у професійній свідомості у фрейми і сценарії й 

візуалізуючись у схеми, графіки, малюнки.  

8. Модель лінгвоконцептосфери бізнес-дискурсу формують десять концептів 

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

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

між собою семантичними, логіко-поняттєвими, смисловими, асоціативними та 

формально-структурними зв’язками. Макроконцепт “business” посідає 

найвищий – суперординатний рівень й інтегрує концепти ординатного / 

базового рівня: “trade”, “money”, “management” та концепти субординатного 

рівня “enterprise”, “work”, “company”. У свою чергу, базові та субординатні 

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

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

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

ментальних структур суб’єктивний діапазон відображення бізнесової сфери 

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

простору бізнес-дискурсу містить вісім базових доменів предметної галузі 

“мікроекономіка”, які відповідають референтним сферам оперування бізнесу: 

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

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

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

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

референтні сфери бізнесу через базові поняття доменів, організовують 

смислове поле бізнес-дискурсу і забезпечують когнітивно-комунікативну 

діяльність його суб’єктів.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

пройшли апробацію на ІІІ симпозіумі Українського товариства дослідження 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Міжкультурні комунікації: компетентісно-орієнтоване мовне навчання” 

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

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

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

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

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

міжнародних науково-практичних конференціях: “Актуальні проблеми 

американознавства” (Київ, 2006, 2008), “Лінгвістичні та методичні проблеми 

навчання мови як іноземної” (Полтава, 2006, 2010), “Новітні обрії розвитку 

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

дослідження та викладання” (Кіровоград, 2008, 2016, 2017), “Міжкультурна 

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

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

культура: минуле, сьогодення, майбутнє” (Львів-Люблін, 2016); 3-х 

міжнародних конференціях: “Towards Interactive Teaching: EL Teaching & EL 

Learning” (Москва, 2003), “Terminology and Culture” (Бялистoк, Пoльщa, 2004), 

Ukrainica Brunensia III (Брно, Чехія, 2015); 5-ти Всеукраїнських наукових 

конференціях за участю молодих учених: “Діалог культур: лінгвістичний і 

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

література, культура” (Київ, 2010), “Людина і соціум у контексті проблем 

сучасної філологічної науки” (Київ, 2012), “Мова і література в глобальному і 

локальному медіапросторі” (Київ, 2016); “Філологія початку ХХІ століття: 

традиції та новаторство” (Київ, 2017); 2-х наукових конференціях: “Дні науки 

НаУКМА” (Київ, 2004), “Пріоритети сучасного германського та романського 

мовознавства” (Луцьк, 2007); 2-х регіональних конференціях: “English as a 

Foreign Language in Ukraine”, “The TESOL West-Ukrainian Regional Conference” 

(Хмельницький, 2003, 2004). Матеріали інших конференцій містяться у списку 

літератури. 

Результати дослідження обговорювалися на засіданні Вченої ради 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

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

української та іноземних мов і літератур, кафедри англійської філології та 

міжкультурної комунікації, кафедри теорії та практики перекладу з 

англійської мови, кафедри загального мовознавства, класичної філології та 

неоелліністики, кафедри російської мови Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та кафедри німецької 
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філології та перекладу і прикладної лінгвістики Київського національного 

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

кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протягом 2005-2017 рр.). 

Публікації. Основний зміст дисертації висвітлено у 50 друкованих 

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

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

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

Загальний обсяг публікацій становить 69,1 друк. арк. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження загальним 

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

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

позиції), список лексикографічних джерел (98 позицій), список джерел 

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

та список умовних скорочень. Дисертацію ілюструють 2 таблиці, 14 схем та 16 

малюнків. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 

об’єкт, предмет, мету і завдання, наведено матеріал і методи його аналізу, 

розкрито наукову новизну, теоретичне й практичне значення отриманих 

результатів. 

У першому розділі “Теоретичні засади дослідження англомовного 

бізнес-дискурсу” визначено основні теоретичні засади вивчення 

комунікативно-прагматичних та когнітивних аспектів бізнес-дискурсу, які 

складають основу нашого дослідження, а саме: антропоцентризм, менталізм, 

експансіонізм та експланаторність. Розглянуто порівняльно-історичну, 

системно-структурну, комунікативно-функціональну та когнітивно-

дискурсивну наукові парадигми з наголосом на антропоцентризмі як 

методологічній матриці сучасної лінгвістики. Когнітивно-дискурсивну 

парадигму обрано як визначальну,  у межах якої здійснюється аналіз та 

моделювання англомовного бізнес-дискурсу. Проаналізовані праці з ділового / 

бізнес-дискурсу дозволили виокремити три основні напрями досліджень в 

плані лінгвістичного моделювання: комунікативно-прагматичний (у його 

конституентах – Г.Г.Буркитбаєва, А.В.Лещенко, М.Л.Макаров, Д.Хаймс, 

Т.В.Чрділелі, І.С.Шевченко), фреймовий – Н.М.Горбунова, Ю.А.Дригіна, 

О.Ю.Рискіна, Н.С.Сухачова, Т.А.Ширяєва, А.В.Юнг), тезаурусний 

(З. І. Гур’єва, О. В. Петрушова), лінгвоконцептуальний (О.В.Анопіна, 

В.Ю.Паращук, С.М.Рибачок, С.Ю.Спирчагов Н.М.Старцева,  Т.О.Ширяєва, 

І.Є.Фролова, В.І.Юшкевич), у параметрах “концепт” – “парцела” – “домен” – 

“концептосфера” (С. А. Жаботинська), у термінах ментальних просторів 

(М.Ю.Антонова, Ю.В.Данюшина). Проте, означені праці далеко не в повному 

обсязі висвітлюють лінгвокогнітивну природу досліджуваного об’єкта.    
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Загальна переорієнтація фокусу уваги мовознавців зі структурних 

аспектів мови на її когнітивний зріз з урахуванням антропоморфного чинника 

заклали підвалини для формування лінгвоконцептології як самостійної 

лінгвістичної дисципліни, чому також сприяли праці С.Г Воркачова, 

С. А. Жаботинської, В. Л. Іващенко, В. В. Колесова, Т. А. Космеди, 

О. С. Кубрякової, В. А. Маслової, М. В. Пименової, З. Д. Попової, 

А. М. Приходька, О. О. Селіванової, Н. В. Слухай, Дж. Фодор та ін. У цьому 

контексті наголошуємо на утвердженні перспективного напряму наукових 

пошуків – лінгвоконцептології дискурсу, яка виникла на перетині 

лінгвоконцептології та дискурсології, поєднує в одному дослідженні 

функціонально-прагматичний та лінгвоконцептуальний підходи до вивчення 

природної мови в її дискурсивному вияві і передбачає структурування 

дискурсу за ключовими концептами та зв’язками між ними. 

Кожен функціональний тип дискурсу оперує принаймні трьома 

конфігураціями концептів: типовими, універсальними та атиповими. Так, для 

бізнес-дискурсу типовими є: макроконцепт “business”, який задає його 

функціональний тип і визначає когнітивно-інформаційний простір; концепти 

“trade”, “money / profit”, “management”, “enterprise”, “company”, “market”, 

“goods”, “marketing”, які є смисловими домінантами цього дискурсу і 

визначають його тематичне поле. До універсальних концептів бізнес-дискурсу 

відносимо “work”, “competition”, “risk”, “success”, які присутні в його 

смисловому полі й акцентують когнітивні ознаки макроконцепту. До атипових 

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

“terrorism”, які долучаються до нехарактерного для них соціокультурного 

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

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

предметом обговорення усього соціуму і впливають на дискурсивну діяльність 

представників окремих професійних груп.  

Концептуальне поле бізнес-дискурсу наповнюють концепти різного 

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

ними. Дистрибуція концептів в дискурсі виявляє різного роду відношення: 

1) компліментарності (між концептами “goods” i “service”); 

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

“poverty”); 3) контроверсійності (між концептами “buying” i “selling”); 

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

“business” i “trade”, “trade” i “market”, “trade” i “goods”. У когнітивному 

просторі дискурсу концепти не існують ізольовано. Поєднуючись з іншими 

концептами, вони утворюють пари, кластери, мережі, сітки, дерева 

концептуальних залежностей, ієрархії або таксономії. 

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

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

репрезентації; 3) тексту, а значить, і дискурсу. Звідси логічно постає питання 

про різновиди концептів відповідно до їх профілювання. Якщо виходити з 

положення, що концепт – це глобальний смисл, то втіленням мовних 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


10 

 

концептів можуть бути лише ті одиниці, які дозволяють тлумачити ім’я 

концепту у певному сенсі, а саме: фраземи, перифрази, паремії, мовні кліше, 

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

мовлення мають набагато ширший мовний репертуар, втілюючись у 

нескінченну кількість мовленнєвих утворень – від окремих висловів до 

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

макродіалогів. Текстовим концептам (їх ще називають художніми 

концептами завдяки увазі дослідників до них у художніх творах) присвячена 

численна література (К.Р.Головачева, О.М.Кагановська, Г.М.Каратєєва, 

О.Кучерява, Д.О.Чистяк, Н.В.Чорна, Л.Л.Шевченко та ін.). Під текстовим 

концептом розуміють ключові слова – виразники основного змісту твору: 

слова-лейтмотиви, частотні слова кожної мікротеми, мовні символи 

(О.Кучерява). Дискурсивні концепти, інша назва дискурсотвірні концепти 

(І.С.Шевченко), складають змістово-тематичне ядро і формують жанрову 

структуру дискурсу (О.І.Шейгал). Формування дискурсивних концептів 

залежить від функціонального різновиду дискурсу (побутового, наукового, 

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

обумовлені типом мислення його суб’єктів: наївно-побутовим, філософським, 

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

предметної галузі. Кожен дискурс формує певну систему притаманних йому 

концептів, які, з одного боку, зароджуються й еволюціонують у його 

когнітивному просторі, з іншого, виконують роль каркасу, ментальної сітки, 

на основі якої вибудовується його лінгвальна текстура. 

У межах когнітивно-дискурсивної парадигми дослідження природної 

мови стає очевидним необхідність холістичного вивчення мовно-когнітивних 

утворень, що беруть участь в процесі дискурсивної діяльності людини та 

організації її дискурсивного простору. У цьому зв’язку лінгвоконцептологію 

дискурсу вважаємо актуальним напрямом наукових пошуків на перетині 

дискурсології та лінгвістичної концептології, об’єктом вивчення якої є 

дискурсивні концепти та їхні конфігурації, а предмет складають мовні засоби 

їх вербалізації в різних функціональних дискурсах. Завдання полягають у 

віднаходженні мовних одиниць – імен ключових та похідних від них 

концептів, розробленні їхньої архітектоніки / ментальної структури; 

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

моделюванні дискурсу в концептуальних структурах та зв’язках між ними в 

їхніх мовних репрезентаціях. 

Зрілість і право на існування будь-якої наукової дисципліни визначає 

ступінь сформованості її категорійного апарата – системи базових термінів 

(С. Г. Воркачов). Очевидно, що основу категорійного апарата 

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

співвідносні з ними: “дискурс-аналіз”, “константи дискурсу”, “дискурсивний 

концепт”, “профілювання”, “концептуальний аналіз”, “архітектоніка 

концепту”, “конфігурація концептів”, “констеляції концептів”, 

“концептополе”, “лінгвоконцептосфера”, “концептуарія”, “когнітивний 
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простір дискурсу”, “когнітивна карта дискурсу” та ін. Для опису металексики 

лінгвоконцептології дискурсу використовуємо логічні категорії “система – 

елемент – зв’язок – структура”, ієрархія /  таксономія, зміст / форма / функція; 

партонімічні відношення “частина – ціле”, топологічні параметри, характерні 

ознаки. 

Відтак можна говорити про лінгвоконцептологію дискурсу як 

самостійний науковий напрям лінгвістичних досліджень, що має свою мету, 

об’єкт, предмет, завдання, методи, матеріал аналізу й активно формує свій 

термінологічний апарат. 

У другому розділі “Методологічні засади моделювання англомовного 

бізнес-дискурсу” розглянуто основні принципи моделювання в наукових 

студіях, особливості лінгвістичного моделювання та лінгвістичних моделей. 

З’ясовано, що  моделювання як науковий метод, який поєднує процедури 

абстрагування, ідеалізації та експерименту, дозволяє виділити ті параметри, 

характеристики або властивості досліджуваного об’єкта, які підлягають 

вивченню. У свою чергу, лінгвістичне моделювання передбачає 

структуризацію мовних одиниць (підсистем та системи мови в цілому), 

створення моделей мовної взаємодії комунікантів, представлених на рівні 

діалогу, тексту, дискурсу, когнітивних процесів людської свідомості. Модель 

у лінгвістиці – це “штучно створена лінгвістом конструкція, що служить 

аналогом реального об’єкта (= натурного об’єкта, прототипу, прообразу), 

відтворює й імітує властивості оригіналу (зазвичай у спрощеному вигляді)” 

(С.А.Карпіловська 2006), і до якої ставлять такі вимоги: формалізація, 

ідеалізація, гомоморфність, пояснювальна сила та евристика.   

З другої пол. ХХ ст. відбувається переосмислення поняття “модель” у 

когнітивній лінгвістиці. З одного боку, воно зберігає свій онтологічний статус 

– означати аналітичний конструкт, з іншого, їй приписують епістеміологічні 

можливості – здатність прогнозувати зміни у властивостях та поведінці 

об’єкта. Відтак однією з функцій моделі стає прогностика, а її компонентами – 

процедури пошуку вивідного знання. Під когнітивною моделлю (услід за 

М. В. Пименовою) розуміємо стереотипний образ, за допомогою якого 

організуються знання, досвід та їхня оцінка. У роботі послуговуємося 

комунікативно-прагматичними, образними (образ-гештальт, образ-стереотип, 

образ-прототип, образ-“Я-схема”), схематичними (образ-фрейм) та 

лінгвокогнітивними моделями. Для моделювання АБД застосовуємо два 

підходи: комунікативно-прагматичний та лінгвоконцептуальний. Якщо 

перший зорієнтований на дискурс як комунікацію, то другий – на його 

когнітивну організацію. Виходячи із завдань дослідження, розглядаємо бізнес-

дискурс у певних параметрах, які є елементами його моделей. 

Узагальнюючи лінгвістичні підходи, які розглядають дискурс як 

комунікацію, що здійснюється в усній та письмовій формах в заданих 

інституційних координатах, моделювання бізнес-дискурсу здійснюємо у двох 

площинах: дискурсивній – у його функціональних різновидах та жанровій – у 
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жанрових формах, які співвідносяться між собою як “ціле – частина” і 

відповідно посідають стратегічний та тактичний рівні.  

Дискурсивний рівень. Кожен різновид бізнес-дискурсу виконує певну 

соціальну місію, формулює загальну комунікативну мету, визначає стратегії, 

містить систему цінностей і ключових концептів, діє в межах рольового 

сценарію, який впливає на вибір регістру і тональність мовлення. Звідси до 

основних параметрів комунікативно-прагматичні моделі функціональних 

різновидів бізнес-дискурсу, відносимо такі: “соціальна місія”, “комунікативна 

мета”, “стратегія”, “система цінностей”, “ключові концепти”, “рольовий 

сценарій”, “регістр”, “тональність мовлення”. 

Жанровий рівень реалізує стратегічні “замисли” дискурсивного рівня в 

конкретній комунікативній меті, орієнтації на певного адресата, 

аргументативному інструментарії (тактиках і прийомах), композиції, змісті, 

особливих мовних, стилістичних і графічних засобах (тактичний рівень), що 

уможливлює описати жанрові форми, притаманні певним функціональним 

різновидам бізнес-дискурсу. 

Для напрацювання методології моделювання лінгвоконцептосфери АБД 

розглянуто близькі у змістовому плані поняття “когнітивний простір”, 

“концептуарія”, “концептосфера”. З’ясовано, що когнітивний простір – це 

певним чином структурована сукупність знань і уявлень (В. В. Красних), 

концептуарія – перелік основних концептів, вербалізованих засобами 

природної мови (О. Н. Кушнір), концептосфера – сукупність / система 

концептів (Д. С. Лихачов, Ю. Н. Петеліна, Л. Н. Шевирдяєва) або ментальних 

одиниць (З. Д. Попова, І. А. Стернін). Виходячи з положення про те, що кожна 

концептосфера містить комплекс структурованих знань про явища, процеси, 

події, репрезентовані базовими поняттями, і тримається на вербальних 

мережах, пов’язаних між собою функціональними, змістовими та 

формальними зв’язками, лінгвоконцептосферу бізнес-дискурсу визначаємо як 

сукупність концептів, організованих на базі макроконцепту, ієрархічно 

структурованих, пов’язаних семантичними, логіко-поняттєвими, смисловими, 

асоціативними та формально-структурними зв’язками між концептами 

одного і різного рівнів, і як таку, що існує в колективній свідомості 

професійної бізнес-спільноти й увиразнюється в системі типових мовних 

номінацій та жанрових форм. 

Здійснюючи моделювання АБД, виходимо з положень про те, що кожна 

концептосфера – це сукупність системно організованих концептів, на базі яких 

організовується дискурс. Ієрархію концептів утворюють макроконцепт, базові 

та субординаційні концепти; горизонтальні відношення між концептами 

одного рівня вирізняються в спільних семантичних значеннях слів-

вербалізаторів; логіко-поняттєвих зв’язках між еквіполентними поняттями, що 

існують в структурі концептів; смислових зв’язках між номінаторами 

концептів в дискурсі; асоціативних зв’язках, що виникають у колективній 

професійній свідомості у формі прототипів, стереотипів, антропосимволів; 
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формально-структурних зв’язках, що структурують концепти в певні схеми, 

фрейми та сценарії. 

З позиції лінгвокогнітології, ментальний простір – це “конструкт 

свідомості, в якому зафіксовано інтелектуальний досвід, спільний для усіх 

індивідів, залучених до мовної комунікації в межах певної групи в певний 

часовий період” (М.М.Попович). Д.Лакофф пропонує розглядати предметні 

галузі (економіка, політика, наука та ін.) як приклади ментальних просторів. 

Процедуру моделювання ментально-мовного простору бізнес-дискурсу 

здійснюємо у шість етапів, останнім з яких є власне побудова його моделі у 

вигляді схеми з сегментацією на домени та проекцією на них десяти ключових 

концептів (“enterprise”, “company”, “work”, “trade”, “goods”, “market”, 

“marketing”, “money”, “management”), виокремлених з жанрових форм 

Інтернет-сайтів американських і британських компаній і описаних у розділах 

4, 5. 

У підрозділі 2.3. “Методологічні підходи до моделювання бізнес-

концепту”  розробляємо поняття “бізнес-концепт”, критерії виокремлення 

концептів у дискурсі, принципи моделювання ментальної структури бізнес-

концепту, алгоритм дослідження й засоби вербалізації концептів в бізнес- 

дискурсі. 

Під бізнес-концептом розуміємо категорійне поняття, якого 

набувають спеціалісти в процесі фахової підготовки, професійно 

орієнтованого навчання, на основі власного досвіду під час професійної 

діяльності, а також за рахунок інваріантного знання, об’єктивованого в 

науково-теоретичних працях. Бізнес-концепт – це одиниця когніції, в основі 

якої є ціннісно-раціональне пізнання дійсності, а також присутні образні та 

емотивно-оцінні компоненти, які відображають образне бачення та емоційне 

сприйняття об’єкта пізнання його суб’єктом. Мовними репрезентантами 

бізнес-концепту в дискурсі, крім економічних термінів, що відображають його 

об’єктивацію в наукових працях, вважаємо також професійну та 

номенклатурну лексику, торгові марки / бренди, ділові жаргонізми, 

перифрази, рекламні гасла / слогани, бізнес-кліше, професійно марковані 

паремії, афористичні вислови, бізнес-максими, якими оперують бізнесмени у 

своїй практичній діяльності.  

Враховуючи класифікаційні підходи до аналізу концептів у працях 

С.А.Аскольдова-Алексєєва, Н.Д.Арутюнової, А.П.Бабушкіна, В.Л.Іващенко, 

В.І.Карасика, О.М.Приходька, Г.Г.Cлишкіна, А.Вежбицької, Ф. Джонсона-

Лерда, Дж. Фодор, приходимо до висновку, що концепти бізнес-дискурсу є 

гетерогенними (двоплановими) утвореннями, які належать і до професійної, і 

до загальномовної картин світу, а отже, поєднують різноаспектні когнітивні 

ознаки. У плані відображення професійної свідомості, про що свідчить 

присутність у їхніх концептуаріях економічних термінів та професійної 

лексики, їх можна розглядати з позиції професійних концептів і визначати як 

штучні / вторинні, концепти знань, концепти-поняття, концепти-

ментефакти, продуктивні / творчі, відносно дискретні, внутрішньо-
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категорійні. У плані відображення загальномовної картини світу, про що 

свідчить присутність у їхніх номінаціях образної, метафоричної і метонімічної 

лексики, фразеології, параміології, афористики, їм притаманні ознаки 

лінгвокультурних концептів – первинність / природність, когнітивність, 

неконсистентність, репродуктивність, матеріальність.  

Бізнес-концепти як особливий спосіб концептуалізації дійсності мають 

певні загальні й окремішні ознаки. До їхніх загальних характеристик 

належать: динамічність, калейдоскопічність, універсальність, утилітарність. 

Окремішні ознаки виявляють концепти-автохтони: “business”, “work”, 

“trade”, “goods”, “market”, “marketing”, запозичені концепти: “enterprise”, 

“company”, “money”, старі концепти (див. автохтонні концепти); відносно 

нові концепти, напр., “management”, започаткований у 20-ті рр. минулого ст. 

Усі бізнес-концепти належать до категорії макрогрупових, проте мають різний 

ступінь концептуалізації і поділяються на: суперординатні / макроконцепти 

(“business” – має найбільший смисловий обсяг), ординатні / базові (“trade”, 

“money”, “management” – складають рівень загальних понять, якими оперують 

професіонали у своїй діяльності), субординатні (“enterprise”, “work”, 

“company”, “goods”, “market”, “marketing” – належать до рівня понять 

спеціального призначення). 

Враховуючи характер АБД в Інтернет-просторі з його загальним 

спрямуванням на кооперацію, взаємодію, співпрацю, а в деяких сегментах 

атракцію споживача, до слів-номінаторів концептів ставимо такі вимоги: 

1) актуальність (частотність уживання в бізнес-контекстах), 2) номінативна 

щільність / комунікативна значущість (релевантність), 3) семантичний 

потенціал, 4) словотвірний потенціал, 5) дистрибутивна здатність 

(валентність), 6) текстотвірний потенціал, 7) теоретичне осмислення в 

наукових працях, 8) образне переосмислення понять у професійному 

мовленні. Означені критерії апробовуємо на прикладі макроконцепту 

“business” у формі його прямих номінацій (ім’я та деривати) на матеріалі  

проаналізованих 1775 письмових та усних жанрових форм ділового мовлення.  

Моделювання ментальної структури бізнес-концепту здійснюємо, 

спираючись на теорію подвійного кодування Аллана Пайвіо, згідно з якою 

інформація про світ зберігається завдяки двом незалежним системам: 

вербальній та невербальній (образній). Ці системи оперують різними 

одиницями: лологенами – “схожими на слова сутностями” та імагенами, які 

“кодують модально-специфічну інформацію про перцептивний та сенсорно-

моторний досвід” (J.M.Clark). Лологени, до яких відносять поняття та 

пропозиції, відзначаються амодальністю, тобто сприйняттям на рівні раціо; 

імагени, які містять образи, характеризуються модальністю, тобто 

сприйняттям на рівні сенсорики. Цю теорію поділяють і мовознавці, 

наголошуючи на різноструктурності ментальних репрезентацій концепту 

(А.П.Бабушкін, Ф. Джонсон-Леєрд, В.Л.Іващенко, О.С.Кубрякова, І.Б.Штерн).  

Виходячи з природи концептів, референтною сферою яких є бізнес-

дискурс, вони тяжіють до раціонально-логічного, об’єктивного представлення 
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знань про довкілля, хоча й не позбавлені емоційно-оцінних та образних 

компонентів. В основі бізнес-концепту лежить термінопоняття (категорійне, 

абстрактне, збірне, конкретне), або зміст, який щонайповніше відображає 

об’єкти, відношення та реалії бізнесу та підприємницької діяльності. На базі 

поняттєвого компонента в процесі актуалізації бізнес-концепту в дискурсі 

формуються смислові центри / семантичні ядра, або згустки смислів, які 

організовують його смисловий універсум. Образний компонент бізнес-

концепту формує образи: перцептивні  / наочні (гештальти / картинки), 

символічні (антропосимволи), стереотипні (стереотипи, прототипи), 

авторизовані (“Я-схеми”), які передають образне бачення дійсності його 

суб’єктом. Схематичний компонент бізнес-концепту (фрейми, скрипти / 

сценарії) відображають його структуру більш формалізованими засобами.   

Оцінна складова бізнес-концепту присутня в оцінному стереотипі, 

структурі денотату (логічна / раціональна, інтелектуальна оцінка), оцінних 

конотаціях мовних одиниць номінативного поля концепту (моральна, етична, 

естетична, емоційна, перцептивна, прагматична, ідеологічна оцінки), оцінних 

атрибутах та предикатах вербалізаторів концепту.  

Оскільки бізнес-концепт поєднує в собі два типи ментальності 

(професійну та наївно-побутову / буденну), йому притаманна логічно-оцінна 

категоризація професійного знання, хоча він не позбавлений впливу народної 

стереотипізації, метафоризації, правильних / хибних уявлень та асоціацій, 

характерних для наївно-мовної свідомості. Як дуальна сутність бізнес-

концепт, з одного боку, тяжіє до понять, що відображають професійну  

діяльність і зазвичай вербалізуються термінологічною та професійною 

лексикою, лексемами раціональної семантики типу сompany, client, employee, 

owner, document, goods, compensation package, з іншого, зазнає процесів 

метафоризації та метонімізації, образного переосмислення в колективній 

професійній свідомості. Звідси мовними номінаціями бізнес-концепту, крім 

термінів та терміносполук, що об’єктивують його в наукових працях: business 

cycle, venture business, line of business, номенклатурних та брендових назв: 

Boeing 737, Gmail, Android, Google Earth, Apple TV, Big Mac, Chevrolet, 

Cadillac, Buick, Addidas, Reebock, Today. Tomorrow. Always, фахової лексики: 

business class, business lunch, company mission / vision, induction program, 

personal stimulus recovery plan, що вербалізує концепт в жанрових формах 

бізнес-дискурсу, є також ділові жаргонізми, часто у формі бізнес-метафор: 

human resources, labor capital, head-hunter, lame duck, sleeping beauty, sky-flyer, 

образної лексики: food and snack business, flagship brand, product-wise, 

перифраз: kickback – “a bribe”, door stepper – “sales representative”, to give a sack 

– “to dismiss”; бізнес-ідіом: business of the day, government and business, be 

forced out of business; бізнес-кліше: and the whole business, business as usual, 

open for business; слоганів: America’s storyteller (Kodak), The best a man can get 

(Gillette); професійно маркованих паремій: Business before pleasure; Business 

neglected is business lost, Business is a two-way street, Business is war, афоризмів: 

Big business hits big problems (T. Peters); Business is like riding a bicycle, either 
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you keep moving or you fall down (J. D. Wright), Business is the salt of life 

(T. Fuller); бізнес-аксіом та максим: Business must make a sound profit, Drive 

your business or it will drive you; парадоксальних висловів / мовних парадоксів: 

Men of business must not break their word twice (T. Fuller), There is nothing more 

dangerous than an honest businessman, The outlook for the businessman is usually 

brighter than the outlook of the businessman (Anonymous), представлених в 

бізнес-публіцистиці й окремих жанрових формах, адресованих широкому 

загалу (annual report, backgrounder, business plan, code of ethics, mission 

statement, open letter та ін.).  

У нашому дослідженні застосовуємо метод опису-моделювання бізнес-

концепту (термін В.І.Іващенко), що передбачає розроблення його ментальної 

структури у поняттєвих, образних та схематичних компонентах, які 

об’єктивуються в смислових центрах, образах-картинках / гештальтах, “Я-

схемах”, образах-прототипах, національних антропосимволах, оцінних, 

професійних та соціальних стереотипах і фреймах.  

Враховуючи методологічні підходи до моделювання концепту 

А. П. Бабушкіна, М. В. Піменової та ін. (когнітивна модель концепту), 

Р. Ленекера (матрична модель концепту, або концептуальна матриця), 

В. А. Маслової (моделювання концепту у формі схеми, фрейму, сценарію / 

скрипту), Ч. Філлмора (фрейм відмінка дієслова), І. П. Сусова (реляційна 

структура пропозиції), З. Д. Попової та ін. (позиційна схема), 

С. А. Жаботинської (мережева модель концепту) та дослідницькі процедури 

аналізу структури концепту в публікаціях В. Л. Іващенко та В. І. Карасика, 

пропонуємо алгоритм моделювання бізнес-концептів у дискурсі. 

Концепт розглядаємо як ментально-мовну структуру, зорганізовану на 

основі поняттєвого ядра, яке складають словникові значення та наукові 

дефініції слова-вербалізатора концепту, синоніми, що прояснюють його зміст, 

словосполучення зі словом-вербалізатором, міні-контексти (фраземи та МА), у 

яких формуються додаткові смисли концепту. На основі поняттєвого ядра 

віднаходимо смислові центри (семантичні ядра) концепту в дискурсі. У 

ментальній структурі концепту виокремлюємо також вербалізовані описи 

образів-гештальтів, “Я-схем”, антропосимволів, стереотипів, прототипів, 

характерні для певного концепту. Поняття, на основі якого сформувався 

концепт, моделюємо у фреймах, які відображають те саме знання, тільки в 

більш формалізованому вигляді. 

Методологічні підходи до моделювання бізнес-концептів застосовано у 

четвертому та п’ятому розділах дисертації. 

У третьому розділі “Комунікативно-прагматичні особливості 

англомовного бізнес-дискурсу в Інтернет-просторі” встановлено часові 

межі сучасного бізнес-дискурсу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.), які 

характеризуються переходом до вільної ринкової економіки, розквітом бізнесу 

і підприємництва у Великій Британії та США; розглянуто особливості 

функціонування англомовного бізнес-дискурсу в Інтернет-просторі, 

досліджено поняття “бізнес-дискурс” у кореляції суміжних понять; 
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розроблено комунікативно-прагматичні моделі функціональних різновидів 

професійно-корпоративного сегмента бізнес-дискурсу, проаналізовано й 

описано притаманні їм жанрові форми.   

З’ясовано, що діловий дискурс  позначає спілкування в різних галузях 

діяльності, опосередкованих офіційними стосунками; бізнес-дискурс 

вживається на позначення мовленнєвої практики професійного співтовариства 

(в особі бізнесменів-професіоналів, найманих працівників, партнерів, 

інвесторів, акціонерів, клієнтів, бізнес-консультантів та теоретиків бізнесу, 

представників урядових структур та громадськості, які опікуються бізнесом) в 

процесі виробництва, комерційної діяльності, керівництва персоналом у 

межах та поза межами прибуткової організації з метою гармонізації стосунків 

бізнесу і суспільства й максимізації прибутків. Традиційними сферами 

функціонування бізнес-дискурсу є торгівля, обслуговування, виробництво, 

фінансово-банківська справа, хоча в останній час ділові стосунки усе частіше 

проникають у нетрадиційні для бізнесу галузі. Проаналізовані наукові праці, 

присвячені спілкуванню в бізнесі, засвідчили паралельне вживання термінів 

діловий дискурс та бізнес-дискурс на позначення того самого референта, що 

можна пояснити різними способами перекладу лексеми business на українську 

мову: у формі прикметника діловий (синонімічна заміна) та іменника бізнес 

(транскодування), що призводить до ототожнення близьких за змістом понять 

й синонімізації термінів. Економічний та бізнес-дискурс належать до однієї 

предметної сфери – “економіка” і співвідносяться між собою як родо-видові 

поняття. Якщо економічний дискурс є суспільно-комунікативною практикою 

усього соціуму, обслуговує загальносуспільні інтереси й оперує 

макроекономічними категоріями і концептами, то бізнес-дискурс є 

комунікативною практикою професійної спільноти, обслуговує професійні 

інтереси й оперує категоріями мікроекономічного порядку і концептами, що 

сформувалися у сфері бізнесу та підприємництва. Розмежування цих понять 

здійснюємо за сферами оперування, учасниками, тематикою, типовими 

жанровими формами та характерними концептами. З’ясовуємо, що зонами їх 

перетину є міжгалузеві економічні концепти “production”, “ownership”, “money 

/ profit”, “goods”, “trade”, однаково притаманні обом різновидам дискурсів. І 

хоча бізнес-дискурс покриває лише один із сегментів предметної галузі 

“економіка”, на нього впливають макроекономічні процеси, пов’язані з дією 

ринкового механізму, економічними кризами та інфляцією. 

Бізнес-дискурс визначено як мовленнєву практику професійного 

співтовариства в особі бізнесменів-підприємців та теоретиків бізнесу в 

сукупності її мовних та позамовних – прагматичних, соціокультурних, 

когнітивних, психологічних, ситуативно-пресупозиційних вимірів; особливу 

форму соціальної взаємодії, спрямовану на отримання економічної вигоди 

(прибутку) та забезпечення співробітництва зацікавлених у цьому сторін.  

Інтенсивний розвиток Інтернету вніс суттєві зміни в характер бізнес-

комунікації, яка набула більшої інтерактивності, гіпертекстовості та 

індивідуальної взаємодії, а бізнес отримав не тільки нове середовище для 
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спілкування, а й інструмент для ведення віртуальної комерційної діяльності. 

Бізнес-сайт перетворився на потужний ресурс, який виконує такі стратегічні 

завдання: заявляє про присутність компанії на ринку, свідчить про переваги 

товару / послуги, приваблює потенційних інвесторів, партнерів, франчайзерів 

та співробітників, формує позитивний імідж, підвищує репутацію, впливає на 

суспільну думку. До дискурсивно-прагматичних характеристик бізнес-сайту 

належать: гіпертекстовість та полікодовість інформації, зручність у 

користуванні, навігація, орієнтованість на цільового споживача, врахування 

менталітету та національно-культурних особливостей користувачів. 

Спілкування в Інтернет-просторі між бізнес-компаніями, їхніми партнерами, 

акціонерами, клієнтами, державними та громадськими організаціями – 

користувачами блогів часто відбувається в онлайн режимі, що його 

прирівнюють до усно-письмової форми мови.  

За сферами оперування бізнес-дискурс, представлений в Інтернет-

просторі, диференціюємо на: комерційний, маркетингу, менеджменту та 

організаційний. Моделювання кожного різновиду здійснюємо у визначених 

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

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

мовлення”. 

Соціальна місія комерційного та дискурсу маркетингу – забезпечення 

суспільства матеріальними благами, дискурсу менеджменту – оптимізація 

процесів управління в суспільстві, організаційного – запровадження 

культурних стандартів і норм в суспільно-економічне життя.  

Комунікативна мета комерційного дискурсу – впливати на поведінку 

покупця при виборі товару; дискурсу маркетингу – виховувати суспільство 

споживання і лояльного споживача; дискурсу менеджменту – долучати до 

базових цінностей організації її співробітників, партнерів, клієнтів, інвесторів; 

організаційного – об’єднувати працівників в єдину команду, формувати 

позитивний імідж компанії в очах суспільства. 

Комунікативна мета визначає вибір стратегій: для комерційного 

дискурсу – це персуазивна стратегія (з аргументами “value”, “image”, 

“unique”); для дискурсу маркетингу – стратегії маніпулювання, зваблення та 

формування позитивного іміджу (з прийомами слоганізації, брендингу, 

стилізації); для дискурсу менеджменту – інформативна, прескриптивна, 

аргументативно-переконуюча; для організаційного – позитивної 

самопрезентації та комунікативної атракції.   

У залежності від різновиду дискурсу різняться його базові цінності. Для 

комерційного дискурсу – це матеріальні блага, прибуток, товар, клієнт; для 

дискурсу маркетингу – довіра, лояльність, репутація; для дискурсу 

менеджменту – організація, ефективність, прийняття рішень, інновації, 

економія; для організаційного – імідж, бренд, “espris de cors” (дух єдиної 

команди).   

Бізнес-концепти не тільки реалізують свій змістовий потенціал в 

дискурсі, а й виступають його організуючим началом. Для кожного різновиду 
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бізнес-дискурсу визначальним є той чи інший концепт. Для комерційного та 

дискурсу маркетингу такими концептами є “goods”, “money”, “wealth”, 

актуалізовані у номенклатурних назвах: Boeing 737, Boeing 787 Dreamliner, 

Google Video, YouTube, Gmail, Android, Google Earth, iTunes Store, Apple TV та 

комерційних брендах: ANEW, Avon Care (Avon), Dove, Lipton (Unilever), 

Lincoln (Ford), Buick, Cardillac, Chevrolet (G&M), Jaguar, Land Rover (Jaguar 

Land Rover Co) жанрових форм negotiations, commercial correspondence, 

contract, sales letter, commercial advertisement, marketing plan, marketing report, 

SWOT-analysis, press-release, backgrounder, prospect, catalogue, brochure; 

presentation. Для дискурсу менеджменту – концепти  “management” та “work”, 

об’єктивовані у прямих номінаціях: the management, supervisor, work / job, 

employee і директивних мовленнєвих актах (МА): An aggressive sales strategy 

should be developed and executed within six months enlisting the services of outside 

consultants and marketing firms that operate worldwide (John Deere SIP 2012) 

жанрових форм annual report та business plan. Для організаційного дискурсу 

визначальним є концепт “company”, вербалізований у назвах торгових марок: 

McDonald’s, John Deere, Avon, Marriott; логотипах: ; прізвищах та 

почесних титулах засновників і власників компаній: Mary Kay, Chairman 

Emeritus; МА-афермативах: What we do, we do well (Coca-Cola), We’re the 

owners of our actions and decisions (Hilton), No one tries harder for customers 

(Tesco) жанрових форм mission / vision statement, corporate credo, code of ethics, 

code of conduct. 

Кожному різновиду бізнес-дискурсу притаманний певний рольовий 

сценарій. Для комерційного дискурсу – це “продавець – клієнт”, який визначає 

диспаритетний регістр й обумовлює нейтральну тональність, підкреслено 

ввічливий і дружній тон; для дискурсу маркетингу – “маркетолог / піар-

менеджер – суспільство”, який визначає паритетний регістр й обумовлює 

нейтральну тональність, діловий, переконливий, іноді піднесений тон; для 

дискурсу менеджменту – “керівник – підлеглий”, який визначає 

диспаритетний регістр спілкування й обумовлює офіційну або напівофіційну 

тональність, діловий або неформальний тон; для організаційного дискурсу – 

“менеджмент – персонал” та “менеджмент – суспільство”, які визначають: у 

першому випадку, диспаритетний регістр, офіційну або напівофіційну 

тональність, діловий, іноді дружній тон; у другому випадку, паритетний 

регістр, нейтральну тональність, коректний, ввічливий тон.    

Жанрові форми Internet-shop, backgrounder, business plan, annual report, 

mission statement, code of ethics, характерні для професійно-корпоративного 

сегмента бізнес-дискурсу, відображають основні його ознаки в Інтернет-

просторі: гіпертекстовість, інформативність, персуазивність, емотивність та 

самоідентифікацію. 

Четвертий розділ “Моделювання архітектоніки макроконцепту 

‘business’ ” присвячено розробленню ментальної структури концепту 

“business”, ім’я якого позначає референтну сферу й визначає загальну 

тематику бізнес-дискурсу. Концепт “business” посідає центральне місце в 
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ієрархії концептів бізнес-дискурсу, інтегрує базові та похідні від них 

концепти, організовуючись у розгалужену систему понять. 

Концепція бізнесу ґрунтується на загальнофілософській теорії людської 

діяльності, яка передбачає: суб’єкт (підприємець, менеджер, колектив), об’єкт 

(підприємство), предмет (товар / послуга), засоби (матеріальні ресурси, засоби 

виробництва, праця, підприємництво), мету (прибуток), позитивний чи 

негативний результат (розвиток, процвітання / занепад, банкрутство). 

Аналіз словникових статей у фахових лексикографічних джерелах 

засвідчує, що на сучасному етапі термін business посідає периферійне місце в 

економічній терміносистемі англійської мови, через що його немає в ієрархії 

сталих понять економіки, хоча існує певна тенденція до його термінологізації 

як спеціального поняття. Лексему business вважаємо прототерміном, що 

сформувався в донауковий період, і як такий, що активно функціонує в 

предметній галузі microeconomics / business economics, яка вивчається в 

дисциплінах економічного циклу business studies. В основі терміна business 

лежить складне протонаукове поняття, яке одночасно існує у двох іпостасях: 

як абстрактне, що позначається незлічуваним іменником business, і конкретне, 

що позначається злічуваним іменником а business. Полісемантичність терміна 

та невизначеність його референтної сфери створюють певні труднощі для його 

остаточної термінологізації.  

Згідно з сучасною економічною думкою, бізнес уособлює економічні 

відносини, що виникають між людьми під час організації власної справи, 

виробництва, продажу товарів, виконання робіт, надання послуг 

(А. П. Кисельов). У фахових словниках поняття “business” визначають як 

“production, buying and selling of goods or services for profit” (LBED 2000). 

Припускають, що елементи бізнесу можуть мати місце в будь-якій галузі 

суспільного життя (крім політики, ідеології та релігії) за умов існування 

приватної власності на засоби виробництва і сформованості ринків: “Business 

affects nearly all parts of our lives, business provides almost all the goods and 

services that we use daily” (WBE 1994). Економічна енциклопедія визначає це 

поняття як підприємницьку, комерційну чи будь-яку іншу діяльність, що не 

суперечить закону і спрямована на отримання прибутку (ЕЕ 2001). Всупереч 

цьому провідні українські економісти вважають, що “бізнес – це будь-яка 

діяльність (навіть афери), яка приносить дохід або особисту користь” 

(С. В. Мочерний та ін.), що підтверджують такі номінації: dirty business, 

drug / dope business, pornobusiness, illegal business, sham business, smuggling 

business та ін.  

Для конкретизації галузі, сфери або роду діяльності, що має на меті 

отримання прибутку, термін business уживають як видове поняття з  певними 

означеннями: commercial / mercantile / trade business, computer business / e-

business та ін., напр.: Agriculture and mining business is concerned with the 

production of raw materials. Financial business includes banks and other 

companies that generate profit through investment and management of capital. 

Information business generates profit from resale of intellectual property. Real 
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estate business generates profit from selling, renting, and development of 

properties, homes, and buildings. Service business offers intangible goods and 

generates profit by charging for labor provided to government, other businesses, or 

consumers. Transportation business delivers goods and individuals from location to 

location, generating a profit on the transportation costs. Utilities business produces 

public services, and is usually government charted (Business // WFE). 

Лексико-семантична актуалізація концепту “business” виявляє себе у 

парадигмі понять: “commerce” / “trade”, “enterprise” / “undertaking” / 

“entrepreneurship” / “venture”, “dealings”, “deal” / “transaction”, “a business” / “an 

enterprise” / “an undertaking” / “a venture”, “regular occupation / profession”, 

“professional community / circles”, “affair” / “matter”, “agenda”, “point of the 

agenda”, які визначаються через поняття “business” (див. схему 4.1).    

 

Схема 4.1. Поняттєва організація терміна business. 

Як засвідчує схема 4.1., найближчими у лексико-семантичному плані до 

термінопоняття “business” є поняття “commerce” та “trade”. Це еквіполентні 

поняття, що утворюють синонімічну опозицію, взаємовизначаючи одне одне. 

Поняття “business” вступає у відношення перетину з поняттями “undertaking” / 

“enterprise” / entrepreneurship” / “venture” через одне зі своїх значень 

“commercial activity / deal” та через посередництво понять “a business” / “an 

undertaking” / “an enterprise” / “a venture”; з поняттям “regular occupation” – як 

безпосередньо, так і через посередництво поняття “a trade”; з поняттям 

“professional community / circles” – через співвідносне з ним поняття “the 

trade”. Поняття “a business” є похідним від поняття “business”, яке у свою 

чергу, продукує епідигматичні відношення з поняттями “an undertaking” / “an 

enterprise” / “a company” / “a concern / “a venture” та ін. У поняттєвій парадигмі 

макропоняття “business” є також поняття “dealings”, “transaction” / “deal”, що 

зв’язуються з ним безпосередньо та опосередковано через спільне поняття 

“trade”. Загальновживані поняття “affair” / “matter” та професійні поняття 

“agenda” і “point of the agenda”, співвідносяться з поняттям “business” 

безпосередньо (через одне зі значень терміна). При цьому поняття “affair” та 
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“matter” вступають в еквіполентні зв’язки, взаємовизначаючи одне одне та 

утворюючи синонімічну опозицію. 

Макроконцепт “business” – це система понять, що утворює свою 

концептосферу (поняття й зв’язки між ними) з системотвірними / смисловими 

центрами, які формуються на базі когнітивних ознак концепту: “business is а 

serious matter”, “business is profit”, “business is competition”, “business is risk”, 

“business is success”, “business is illegal actions”, представлені на мовному рівні 

термінами-словами і словосполученнями, фраземами, номенклатурними 

назвами, бізнес-кліше, професійно маркованими пареміями, афоризмами, 

мікроконтекстами у формі наукових дефініцій та МА, макроконтекстами у 

формі тематичних фрагментів усних та письмових жанрових форм.  

Опис образного компонента концепту “business” в англомовному бізнес-

дискурсі – це віднаходження вербалізаторів сенсорно-перцептивних образів 

професійної уяви. Образна репрезентація концепту “business” відбувається у 

формі мовного обрaзу, або вербалізованого зорового сприйняття об’єкта, що 

фіксує його форму, колір, положення у просторі і який можна “побачити” 

лише внутрішнім поглядом (Н.Ф.Алефіренко). Унаочнені образи (образи-

гештальти, “Я-схеми”, антропосимволи відомих американських і британських 

бізнесменів-практиків), що репрезентують поняття “businessman”, позначають 

лексеми businessman, business person, manufacturer, industrialist, entrepreneur і 

виявляють себе в мовних описах життєдіяльності конкретних осіб фахівцями-

аналітиками та дослідниками бізнесу.  

Образи-гештальти зачинателів американського бізнесу Ендрю Карнегі та 

Джона Рокфеллера представляють безпосередні споглядацькі описи особи або 

її портретного зображення: Starting out from their photographs, they are the 

archetypal tycoons; one [A. Carhegie] a steely-eyed Scot with a spade-shaped white 

beard; another [J. D. Rockefeller] a craggy, Ichabod Crane lookаlike (Time, 

Dec. 7, 1998); біографії, які описують риси характеру, морально-етичні, 

релігійні, світоглядні погляди, уподобання і переконання: quick-witted, shrewd 

and resilient; fiercely competitive; енциклопедичні довідки: Сarnegie Andrew (b. 

Nov. 25, 1833, Dunfermline, Scotland. – d. Aug., 11, 1919, Lenon, Mass.), steel 

industrialist (NBK 1968); літературно-наукові артефакти й назви авторських 

праць: A. Carnegie: The Gospel of Wealth (1889), The Empire of Business (1902); 

назви підприємств, фірм, компаній, створених відомими бізнесменами-

підприємцями: Carnegie Steel Company (1892), Rockefeller & Co, Inc. (1882); 

назви товариств, спілок, навчальних закладів, благодійних фондів: Carnegie-

Mellon University (1910), Rockefeller Foundation (1913). 

Образи “Я-схеми” бізнесменів репрезентують на мовному рівні: 

антропоніми: Carnegie Andrew, steel industrialist (NBK, Vol. 2); антропоніми + 

топоніми: Carnegie, Andrew, American iron and steel manufacturer (EA, Vol. 5), 

Rockefeller John D(avison), U.S. industrialist (NBK, Vol. 8); авторські афоризми: 

A. Сarnegie: “Cut the prices; scoop the market; run the mills full”, “The man who 

dies rich, dies disgrace”, “No idol is more debasing than the worship of money!”; 
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автобіографії, мемуари: Сarnegie A. Autobiography, 1920; Rockefeller J. D. 

Random Reminiscences of Men and Events, N.Y., 1937. 

Ідеалізація в колективній свідомості знакових постатей Америки 

Е. Карнегі та Дж. Рокфеллера сприяла їх трасформації в національні 

антропосимволи, які вербалізують: образні епітети: a ferocious glare, a 

thunderclap voice; гіперболи: fortune that beggared description, acquired imperial 

status; перифрази: master of industry, robber baron, powerful overlord, oil 

magnate, archetypical tycoon, captain of industry, lord of creation, master of 

capital, American oligarch, industrial emperor; метафори: titan, engine of 

economic growth that propelled the country; алюзії, цитати: “Put all your eggs 

into one basket” Carnegie once advised, “and then watch that basket”, Ted Turner, 

Founder of CNN (Economic Considerations); назви культурних установ, премій, 

винаходів, природних знахідок, одиниць виміру: Carnegie Hall; Carnegie 

Medal, Carnegie unit, Rockefeller Center; оцінні судження: Many Americans came 

to idealize these businessmen who amassed vast financial empires. Their success lay 

in seeing the long-range potential for a new service or product, as John 

D. Rockefeller did with oil (WFE).  На невербальному рівні вони виявляють себе 

в образах кіно- та телемистецтва, скульптурних і портретних зображеннях. 

Невербальні репрезентації об’єктивують символізм концепту “business”, 

позначаючи його знаками інших семіотичних систем. 

Серед асоціативного комплексу сенсибілій бізнесмена, що існують у 

колективній свідомості, виокремлюємо прототиповий образ, професійний, 

оцінний та соціальний стереотипи, досліджені на біографічному матеріалі 

відомих американських і британських бізнесменів-практиків Г. Форда, 

Р. Крока, С. Волтона, В. Левітта, В. Діснея, Т. Ватсона (ст.), Л. Бернетта, 

Б. Гейтса, С. Джобса та Р. Бренсона. Кожному зі стереотипів притаманні певні 

атрибути, репрезентовані різноструктурними мовними одиницями, реченнями-

описами, судженнями інших людей та власними висловлюваннями 

бізнесменів.  Соціальний стереотип бізнесмена укорінений в мовній свідомості 

носіїв англійської мови як такий, що відповідає фрейму-сценарію “American 

dream”, і розгортається у схему: а poor boy, from modest roots, стає wealthy, the 

richest man in America, the world’s richest man, a billionaire, the first mogul, а 

його бізнес перетворюється на fast-food empire, the largest retailer, the sixth 

largest U.S. company, the world’s largest media company. 

Схематичну структуру концепту “business” репрезентує акціональний 

фрейм з вершиною business, слотами: “subject of business”, “object of business”, 

“aim of business”, “means of business”, “result of business”, які заповнюють 

номінації: businessman, a [unit of] business, profit, business resources, success :: 

failure, їхні синоніми, терміносполучення та МА. 

Як зауважує Р. Ленекер, макро- / суперконцепти розпадаються на більш 

дрібні утворення – суб- / міні-концепти, які у свою чергу, продукують ще 

дрібніші концепти. Макроконцепт “business” також генерує концепти 

субординаційного рівня “enterprise”, “work”, “company”, що засвідчує його 

концептотвірний потенціал. 
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У п’ятому розділі “Моделювання англомовного бізнес-дискурсу у 

ключових концептах “trade”, “money”, “management” розглянуто 

ментальну структуру ключових (“trade”, “money”, “management”) та похідних 

від них бізнес-концептів (“goods”, “market”, “marketing”). Модель ЛК бізнес-

дискурсу, яку утворюють концепти різних рівнів концептуалізації та системні 

відношення між ними, складають концепти: “business “enterprise”, “work”, 

“company”, “trade”, “money”, “management”, “goods”, “market”, “marketing”, які 

описуємо через семантичні, логіко-поняттєві, смислові, асоціативні та 

формально-структурні зв’язки.  

Незважаючи на те, що окремі аспекти економічних концептів ставали 

об’єктом лінгвістичного аналізу (О. В. Бобире,  Б. Карльоф, О. Ю. Качмар, 

Н. А. Олійник, А. Г. Осипова, О. В. Палєєва, Ю. М. Петеліна, Т. Г. Пимонова, 

К. С. Попова, М. В. Прищепенко, І.Р.Сапрун, М.В.Слободян, Ю.В.Шипіцина), 

а також здійснювалися спроби моделювання концептосфер економіки і 

ділового / бізнес-дискурсу (О. В. Анопіна, Т. А. Перелигіна, С. М. Рибачок, 

С.Ю.Спирчагов, І.Є.Фролова, В.І.Юшкевич), у науковій літературі критично 

мало праць, присвячених моделюванню ментальних структур бізнес-концептів 

та їхніх концептосфер, так само, як і метально-мовного простору галузевих 

дискурсів. 

З’ясовуємо, що базовий рівень концептуалізації бізнес-дискурсу 

складають ключові концепти “trade”, “money”, “management”, які 

організовують його метапростір, що на мовному рівні визначають в термінах 

дискурс, підмова / субмова й терміносистема. Зокрема, концепт “trade” 

організує когнітивний простір комерційного дискурсу, мову й терміносистему 

торгівлі; концепт “money” – дискурс, підмову й терміносистему фінансово-

банківської справи, концепт “management” –дискурс менеджменту, 

менеджерську новомову й терміносистему менеджменту.  

З метою моделювання ментальної структури бізнес-концептів базового 

рівня застосовуємо методику лінгвоконцептуального аналізу, викладену в 

розділі 2. Як засвідчує матеріал дослідження, кожен з означених концептів – 

це упорядкована у певний спосіб організація термінопонять, які визначаються 

через наукові дефініції у спеціальних лексикографічних джерелах та фаховій 

літературі. Семантико-когнітивний метод та метод когнітивної інтерпретації 

контекстів жанрових форм бізнес-дискурсу дозволяють виокремити смислові 

центри / семантичні ядра концептів базового та субординаційного рівнів. 

Встановлено, що у деяких концептів смисловий компонент має ще й 

невербальну форму вираження, візуалізуючись у малюнках: trade is buyers and 

sellers, trade is exchange, money is wealth, market is competition (див. Додаток Е). 

Образно-символічний та оцінний компоненти базових концептів 

увиразнюються в образах-картинках / гештальтах, “Я-схемах”, національних 

антропосимволах, стереотипах і прототипах, які ілюструють науково-

публіцистичні тексти-описи життєдіяльності відомих фінансистів 

Джона Моргана і Натана Ротшильда, сучасних американських та британських 

фінансистів Б. Баруха, В. Баффета, Б. Грехема, Е. Лемперта, П. Лінча, 
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Ч. Меррілла, М. Мілкема, Дж. Сороса, Дж. Темплтона, М. Цвейга; зачинателя 

теоретичних засад наукового менеджменту Фредеріка Тейлора, американських 

і британських управлінців А.Слоуна, П.Дракера, Т.Пітерса,  Ч.Хенді.  

Фреймовий аналіз виявив неоднорідність схем базових та 

субординаційних їм концептів, зокрема у формі фреймів. Для концептів 

“trade”, “management”, “marketing” характерні акціональні фрейми, основу 

яких (як і у концептів “business”, “enterprise”, “work”) складає модель фрейму 

“activity”; для концептів “money”, “goods”, “market” (як і для концепту 

“company”) характерні предметні фрейми з квалітативною схемою.  

Лінгвоконцептосферу бізнес-дискурсу визначаємо як сукупність 

концептів, організованих на базі макроконцепту “business”, ієрархічно 

структурованих, пов’язаних семантичними, логіко-поняттєвими, смисловими, 

асоціативними та формально-структурними зв’язками між концептами 

одного та різного рівнів, і як таку, що існує в колективній професійній 

свідомості й увиразнюється в типових мовних номінаціях та жанрових 

формах. ЛК бізнес-дискурсу репрезентуємо як структуровану єдність 

концептів, поєднаних між собою різного роду зв’язками: ієрархічними 

(вертикальними) між різностатусними концептами, та горизонтальними між 

концептами одного рівня. Семантичні зв’язки вирізняються в спільних 

значеннях імен концептів; логіко-поняттєві зв’язки існують у спільних 

ознаках понять і присутні в дефініціях та наукових тлумаченнях імен 

концептів; смислові зв’язки увиразнюються в спільних смислових центрах; 

асоціативні зв’язки відслідковуються в спільних атрибутах образів-

прототипів, стереотипів й антропосимволів; формально-структурні зв’язки, 

відповідно, – у спільних моделях та слотах фреймів. 

Модель, що відображає фрагмент лінгвоконцептосфери АБД, будуємо, 

виходячи з найбільш узагальненого поняття, яким є концепт-поняття 

“business”, до його інтегральних концептів-субпонять “trade”, “money”, 

“management” і концептів нижчого порядку “enterprise”, “work”, “company”, 

“goods”, “market”, “marketing”. Семантико-поняттєві зони перетину концептів 

в бізнес-дискурсі ілюструє граф концептуальних залежностей (див. схему 5.5). 

Профілювання концептів в дискурс відбувається на фоні більш 

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

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

відносно якої характеризується семантична структура (R. Langaсker); певна 

ділянка когнітивного простору, на яку профілюється концепт, свого роду 

контекст, фон концепту. Р. Ленекер описує відношення між концептом і 

доменом в термінах профіль – база, Л. Талмі – в термінах фігура – фон. 

Такими ділянками (доменами), які відповідають основним предметним сферам 

бізнесу, є “commerce”, “manufacturing”, “banking & accounting”, “finance”, 

“stock exchange”, “shipping”, “management”, “marketing” (див. схему 5.7). 
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1. “trade”, 2. “goods”, 3. “product”, 4. “proceeds”, 5. “dividend”, 6. “interest”, 7. “cost / price”, 

8. “tariff”, 9. “capital”, 10. “logistics”, 11. “management”, 12. “enterprise”, 13. “market”, 

14. “marketing” 

Схема 5.7. Модель ментально-мовного простору бізнес-дискурсу. 

Ключові концепти “enterprise”, “company”, “work”, “trade”, “goods”, 

“market”, “marketing”, “money”, “management” профілюються в ментально-

мовний простір дискурсу через базові поняття доменів: концепт “trade” – через 

еквівалентне поняття у домен “commerce”; концепт “goods” – через 

еквівалентне поняття у домен “commerce” та еквіполентне поняття “product” у 

домен “manufacturing”; концепт “money” – через еквіполентні поняття 

“proceeds” та “cost / price” у домен “commerce”, “dividend” у домен “stock 

exchange”, “interest” у домен “banking & accounting”, “tariff” у домен 

“shipping”, “capital” у домен “finance”; концепт “management” – через 

субординаційне поняття “logistics” у домен “shipping” та через еквівалентне 

поняття у домен “management”; концепт “enterprise” – через еквівалентне 

поняття у домен “management”; концепт “market” – через еквівалентне поняття 

у домен “marketing”; концепт “marketing” – через еквівалентне поняття у 

домен “marketing”. Ключові концепти організовують ментально-мовний 

простір бізнес-дискурсу і забезпечують когнітивно-комунікативну діяльність в 

предметній галузі “бізнес”. 

 

ВИСНОВКИ 

Сучасний англомовний бізнес-дискурс у часових межах (кінець ХХ – 

початок ХХІ ст.) обслуговує економічні відносини суб’єктів англо-
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американського бізнесу на базі приватної власності та вільного 

підприємництва. Модусом бізнес-дискурсу є мовленнєві практики 

бізнесменів-професіоналів в процесі виробництва, комерційної діяльності та 

керування персоналом у межах та поза межами прибуткових організацій.  

Комунікація в бізнесі відбувається завдяки знанням, отриманим у 

процесі фахової підготовки або професійної діяльності спеціалістів і має 

цінність у межах цієї групи. Міжособистісні стосунки, гендерний, віковий та 

етнокультурний параметри в ньому, як правило, нівелюються, за винятком 

ситуацій, у яких спілкування набуває персоніфікованих ознак.  

Комунікативна мета суб’єктів бізнес-дискурсу в особі бізнесменів-

підприємців полягає в привабленні інвесторів, акціонерів, партнерів, 

франчайзерів, клієнтів, підтриманні позитивного іміджу й забезпеченні 

сприятливого клімату для розвитку бізнесу, прагматична – в отриманні 

економічної вигоди (прибутку). Бізнес-дискурс виконує факторологічно-

комунікативну, регламентну та атрактивну функції і має ознаки 

інформативності, прагматичності, нормативності, ясності, точності, 

лаконічності, етикетності, до певної міри закритості й ритуалізованості.  

Розвиток Інтернету та електронного зв’язку внесли значні зміни в 

особливості бізнес-комунікації, яка набула ознак більшої інтерактивності, 

гіпертекстовості, полікодовості й міжособистісної взаємодії. Комунікативно-

прагматичне моделювання бізнес-дискурсу в Інтернет-просторі визначають 

два підходи: дискурсивний – у функціональних  різновидах (комерційний, 

маркетингу, менеджменту, організаційний) та жанровий – у типових 

жанрових формах (Internet-shop (банерна реклама), backgrounder (бекгрундер), 

annual report (щорічний звіт), business plan (бізнес-план), code of ethics (кодекс 

з етики), mission statement (офіційна заява). Модель дискурсивного рівня 

визначають такі параметри: “соціальна місія”, “комунікативна мета”, 

“стратегія”, “система цінностей”, “ключові концепти”, “рольовий сценарій”, 

“регістр”, “тональність мовлення”. Жанровий рівень реалізує стратегічні 

“замисли” дискурсивного рівня в конкретній комунікативній меті, орієнтації 

на певного адресата, аргументативному інструментарії (тактиках і прийомах), 

композиції, змісті, особливих мовних, стилістичних та графічних засобах, у 

параметрах яких описані означені жанрові форми. 

Англомовний бізнес-дискурс є складним лінгвокогнітивним феноменом, 

метапростір якого організують концепти, які визначають його тематичне поле 

і є системою координат для рекурентних дискурсивних практик, що 

відтворюють типові ситуації спілкування в бізнесі. Бізнес-концепт – це 

одиниця когніції, основу якого складає ціннісно-раціональне пізнання 

дійсності, і як такий, що не позбавлений образних та емотивно-оцінних 

компонентів.  

Ментальну структуру бізнес-концептів формують поняття, що 

розгортаються в ієрархію / ідеографічну організацію термінопонять та 

смислових центрів, а також інші структури – образи-гештальти, “Я-схеми”, 

антропосимволи, мовні стереотипи, прототипи, фрейми. Бізнес-концепти 
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вербалізуються в економічних термінах, професійній лексиці, номенклатурних 

назвах, ділових жаргонізмах, перифразах; відтворюються в бізнес-кліше, 

рекламних гаслах / слоганах, професійно маркованих пареміях; 

увиразнюються в афоризмах, бізнес-максимах, наукових дефініціях, 

мовленнєвих актах, текстах-описах і мовленнєвих жанрах, а також мають 

невербальну форму репрезентації у символічних, графічних, схематичних, 

портретних і скульптурних зображеннях, засобах кіно- та телемистецтва. 

Модель лінгвоконцептосфери бізнес-дискурсу формують десять 

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

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

які поєднуються між собою семантичними, логіко-поняттєвими, смисловими, 

асоціативними та формально-структурними зв’язками. Макроконцепт 

“business” посідає найвищий – суперординатний рівень й інтегрує концепти 

базового рівня: “trade”, “money”, “management” та концепти субординатного 

рівня “enterprise”, “work”, “company”. У свою чергу, базові та субординатні 

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

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

Семантичні зв’язки між вербалізаторами концептів відслідковуються в 

спільних значеннях мовних одиниць, які співвідносять їх з тим самим 

референтом. Логіко-поняттєві зв’язки виявляють спільні змістові ознаки вже 

осмислених бізнесових понять, присутні в поняттєвому ядрі концептів різних 

рівнів. Смислові зв’язки між концептами увиразнюються у їхніх спільних 

семантичних ядрах / смислових центрах. Асоціативні зв’язки розкривають 

взаємодію між поняттями, образами-картинками, “Я-схемами”, національними 

антропосимволами, мовними стереотипами та прототипами концептів 

“business”, “money”, “management”, зокрема в унаочнених образах бізнесмена-

підприємця, фінансиста та менеджера. Формально-структурні зв’язки між 

концептами відслідковуються в спільних моделях й однотипних слотах 

акціональних і предметних фреймів. Зокрема, концепти “business”, 

“enterprise”, “work”, “trade”, “management”, “marketing”, які концептуалізують 

різні форми економічної діяльності, структуруються на базі єдиної моделі 

акціонального фрейму “activity”. 

Ментально-мовний простір бізнес-дискурсу – це утворений 

множинністю ментальних структур суб’єктивний діапазон відображення 

бізнесової сфери діяльності в свідомості кожного з її учасників. Модель 

ментально-мовного простору бізнес-дискурсу містить вісім базових доменів 

предметної галузі “мікроекономіка”, які відповідають референтним сферам 

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

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

“stock exchange” (акціонерна біржа), “shipping” (транспортування), 

“management” (управління), “marketing” (маркетинг / збут). Концепти, що 

профілюються в референтні сфери бізнесу через базові поняття доменів, 

організують смислове поле бізнес-дискурсу і забезпечують когнітивно-

комунікативну діяльність його суб’єктів.  
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Моделювання дискурсу в комунікативно-прагматичних координатах та 

вивчення його інтенційної природи й жанрової диференціації відкриває 

перспективи для подальших наукових пошуків у галузі комунікативної 

лінгвістики, лінгвопрагматики та жанрології. Моделювання дискурсу в 

концептуальних структурах дозволяє поглиблено досліджувати його 

когнітивний вимір в межах лінгвоконцептології дискурсу. Запропонована в 

дисертації комунікативно-прагматична та лінгвоконцептуальна методики 

мають універсальний характер і можуть бути застосовані для моделювання 

інших функціональних дискурсів – наукового, політичного, педагогічного, 

мілітарного, релігійного та ін. 

У подальшому плануємо дослідження символічного компонента бізнес-

концептів – образної символіки (символів-зображень, символів-емблем / 

брендів, символів-знаків, символів-жестів), стереотипних та прототипових 

образів у різних англомовних лінгвокультурах. Детальнішого вивчення 

вимагає діловий жаргон в плані прояснення когнітивних механізмів утворення 

образної, метафоричної лексики та фразеології, опису їхніх лексико-

семантичних груп. Перспективним є також лексикографічний аспект вивчення 

ділового мовлення – укладання англомовного ідеографічного словника 

концептів-термінопонять бізнесу та словника-мінімуму функціональних 

одиниць: бізнес-кліше, рекламних гасел / слоганів, професійно маркованих 

паремій, афоризмів та бізнес-максим. 

 

Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях: 

Монографії: 

1. Науменко Л. П. Сучасний англомовний бізнес-дискурс в комунікативно-

прагматичному та концептуальному висвітленні / Л. П. Науменко : 

Монографія. – К.: Логос, 2008. – 360 с. 

2. Науменко Л. П. Лінгвоконцептосфера сучасного англомовного бізнес-

дискурсу в комунікативно-прагматичному вимірі / Л. П. Науменко : 

Монографія. – К.: Логос, 2015. – 498 с. 

Статті в наукових фахових виданнях, затверджених МОН України: 

3. Науменко Л. П. Семантична структура слова business / Л. П. Науменко // 

Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.:Логос, 2002. – №7. – 

С.372- 378.   

4. Науменко Л. П. Діловий дискурс та його функціонально-стильові 

характеристики / Л. П. Науменко // Культура народов Причерноморья: науч. 

журнал. – №37. – янв. 2003. – С.122-124.  

5. Науменко Л. П. Суспільно-економічні та ідеологічні передумови 

формування сучасного ділового дискурсу у Великій Британії / Л. П. Науменко 

// Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Зб. 

наук. пр. – Вип.165-166. – Чернівці: Рута, 2003. – С.136-145. 

6. Науменко Л. П. Лінгвофілософське осмислення поняття “бізнес” / 

Л. П. Науменко // Мова і культура: наук. щорічний журнал. – К.: Вид. Дім 

Дмитра Бураго. – Вип.6. – Т.1. Філософія мови і культури, 2003. – С. 307-314. 
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7. Науменко Л. П. Співвідношення понять “офіційно-діловий стиль” та 

“діловий   дискурс” / Л. П. Науменко // Мова і культура: наук. щорічний 

журнал. – К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип.7. – Т. ІУ. – Ч.1. – С. 92-97. 

8. Науменко Л. П. Історія становлення поняття “business” в англійській мові / 

Л. П. Науменко // Вісник КНУ. Іноземна філологія.– №37-38. – 2004.– С.31–33.   

9. Науменко Л. П. Модель семантичної організації терміна business / 

Л. П. Науменко // Філол. студії: Наук. час. – Луцьк: Планета, 2004.– С.179-183. 

10. Науменко Л. П. Типологія сучасного ділового англомовного дискурсу / 
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С.309-312. 

14. Науменко Л. П. Мовна репрезентація поняттєвого компонента концепту 

“management” / Л. П. Науменко // Сучасні дослідження з іноземної філології: 

Зб. наук. пр. – Ужгород: Папірус-Ф, 2008. – Вип. 6. – С. 507-513. 
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18. Науменко Л. П. Стереотипізація образу менеджера в колективній 

свідомості носіїв англійської мови / Л. П. Науменко // Сучасні дослідження з 

іноземної філології. – Зб. наук. пр. – Вип. 8. – Ужгород: TIMPANT, 2010. – 

C.347-354.   

19. Науменко Л. П. Критерії виділення ключових концептів сучасного 

англомовного бізнес-дискурсу / Л. П. Науменко // Мовні і концептуальні 

картини світу: Зб. наук. пр. – У 4-х  част. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 
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педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Філологічні науки” 

(мовознавство): зб. наук. пр. – У 2-х т. – Т. 2. – № 5. – Дрогобич: Вид-во 

ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – С. 41–45. 
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англомовного бізнес-дискурсу / Л. П. Науменко // Актуальні проблеми 
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28. Науменко Л. П.  Моделювання ментально-мовного простору англомовного 

бізнес-дискурсу в когнітивних структурах / Л. П. Науменко // Наукові записки. 

Серія: Філологічні науки. – Вип. 154. – Кропивницький, 2017. – С. 804-810. 

29. Науменко Л. П. Функціонально-прагматична характеристика англомовного 

бізнес-дискурсу в Інтернет-просторі / Л. П. Науменко // Теоретична і 

дидактична філологія: зб. наук. пр. – Серія “Філологія”, “Педагогіка”. – 

Вип. 25. – Переяслав-Хмельницький: Кременчук: Видавець П. П. Щербатих, 

2017. – С. 290-299. 

Статті, зараховані як фахові видання ВАК України: 

30. Науменко Л. П. Концепт “money” в англомовному бізнес-дискурсі / 

Л. П. Науменко // Лінгвістика: Зб. наук. пр. – № 2(5). – Луганськ: Альма-матер, 

2005. – С. 200-206.     

31. Науменко Л. П. Концепт “trade” в англомовному бізнес-дискурсі / 

Л. П. Науменко // Наукові записки. Серія: “Філол. науки (мовознавство)”. – 

Вип.73. – У 2-х ч. – Кіровоград: КДПУ ім.В.Винниченка, 2007. – Ч.2.– С.23-32.  

Статті в зарубіжних виданнях: 

32. Науменко Л. П. Вербализация коммуникативной стратегии аргументации в 

современном англоязычном бизнес-дискурсе / Л. П. Науменко // Филология и 

человек: Науч. журнал. – Барнаул: Изд-во Алтайс. гос. ун-та, 2015. – С. 38-48.   
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33. Науменко Л. П. Дискурсивный анализ жанровой формы “Job Description for 

Mary Kay Sales Director” / Л. П. Науменко // Язык. Текст. Дискурс: Научный 

альманах Ставропольского отделения РАЛК / Под ред. Г. Н. Манаенко. – 

Вып. 12. – Ч. 2. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. – С. 119-130. 

34.Науменко Л. П. Профессиональный концепт “company” в современном 

англоязычном бизнес-дискурсе / Л. П. Науменко // Вестник Воронежского 

государственного университета: Науч. журнал. Серия: Лингвистика и 

межкультурная коммуникация. – № 1, 2015. – С. 69-75. 

35.Науменко Л. П. Субординационный концепт “risk” в современном 

англоязычном бизнес-дискурсе / Л. П. Науменко // Известия Казахского 

университета международных отношений и мировых языков имени Абылай 

хана: науч. журнал. – Серия: Филологические науки. – №1(36), 2015.– С.16-28. 

36.Науменко Л. П.  Вербалізація ментальної структури концепту “competition” 

(на матеріалі англомовних Інтернет-сайтів) / Л. П. Науменко // The Scientific 

Heritage. – Budapest, Hungary, 2017. – №14(14). – Р. 2. – С. 50-55. 

Статті в інших виданнях: 

37. Науменко Л. П. Концепти “бізнес”, “маркетинг”, “менеджмент” у діловому 

дискурсі / Л. П. Науменко // Ukrainica II: Současná ukrajinistika. Problêmy 

jazyka, literatury a kultury: Sborník článků. – Olоmоuc: Univerzitа Palackého v 

Olоmоucі, 2006. – 1 část. – S. 225-234. 

38. Науменко Л. П. Образне осмислення фахових понять в англомовному 

бізнес-дискурсі / Л. П. Науменко // Наукові записки. Серія: “Філологічна”. – 

Вип. 9. – Острог: Вид-во нац. ун-ту “Острозька академія”, 2008. – С. 585 – 590. 

39. Науменко Л. П. Cвіт бізнесу і підприємництва у британській та 

американській мовних картинах світу / Л. П. Науменко // Наукові записки: 

Серія: Філологічні науки (мовознавство). – У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ 

ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 75(4). – С. 90–94. 

40.Naumenko L. P. The Subordinate Concept “Marketing” in the Contemporary 

Business English Discourse / L. P. Naumenko // ScienceRise: Scientific Journal. – 

Vol. 5/1 (10), 2015. – P. 87-91. 

41.Науменко Л. П. Субординаційний концепт “goods” в сучасному 

англомовному бізнес-дискурсі / Л. П. Науменко // Первый независимый 

научный вестник, 2016. – № 6. – С. 83-89.  

Тези та матеріали конференцій: 

42.Naumenko L. P. Business Discourse: Problem of Definition / L. P. Naumenko // 

Прикладна лінгвістика у ХХІ ст.: лінгводидактичні та культурологічні 

стратегії (29 січ. – 1 лют. 2003 р.): Праці міжнар. наук. конф.– Львів: 

Українські технології, 2003.–C. 36-37.   

43.Naumenko L. P. Cognitive Approach to Business English Concepts / 

L. P. Naumenko // TEFL Innovations and Challenges: 8
th
 TESOL National Ukraine 

Conference (23-25 Jan., 2003): Тези доповідей. – Хмельницький: РВЦ Технол. 

ун-ту Поділля, 2003. – С. 60. 

44.Науменко Л. П. Д΄искурс или диск΄урс? К проблеме становления термина / 

Л. П. Науменко // Когнитивные стили коммуникации. Теории и прикладные 
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НТУ им. В.И.Вернадского, 2004. – С. 111 – 113.  

45.Науменко Л. П. Типологічні різновиди та жанрові форми англомовного 

бізнес-дискурсу / Л. П. Науменко // Мови у відкритому суспільстві: Матер. ІІ 

Всеукр. наук.-пр. конф. (13-14 жов. 2006 р.).– Чернігів: ЧДПУ, 2006. – С.40-43. 

46.Науменко Л. П. Мовна репрезентація образів-картинок менеджерів в 

американській картині світу / Л. П. Науменко // Актуальні проблеми філології 

та американські студії: Матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квітня 

2008 р.). – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – С.110-111.   

47.Науменко Л. П. Проблеми адаптації англійських бізнесових термінів та 

професійної лексики в українській мові / Л. П. Науменко // Діалог мов – діалог 

культур. Україна і світ: Матер. І Міжнар. Інтернет-конф. з україністики. – 

Мюнхен, 27-29 жовт. 2010 р. – München-Bеrlіn: Verlag Otto Sagner, 2011.–
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48.Naumenko L. P. The Linguistic Nature of English Business Jargon / 

L. P. Naumenko // The 12
th

 Conference of the European Society for the Study of 

English, 29 Aug. – 2 Sept., 2014: Book of Abstracts. – Košice: The Slovak 

Association for the Study of English, 2014. – P. 93. 

49.Науменко Л. П. Комунікативно-прагматична модель англомовного бізнес-

дискурсу / Л. П. Науменко // Матеріали Міжнар. наук.-пр. конф. “Таврійські 

філологічні наукові читання”, м. Київ, 27-28 січня 2017 р. – К.: Тавр. нац. ун-т 

ім. В. І. Вернадського, 2017. – С. 110-114. 

50. Науменко Л. П. Вербалізація образу-стереотипу бізнесмена в 

англомовному бізнес-дискурсі / Л. П. Науменко // Scientific Research Priorities 

– 2017: theoretical and practical value, Nowy Sanz, Poland, 22-23 June, 2017: 

Proceedings of the International scientific and practical conference. – P. 47-49. 

 

АНОТАЦІЯ 

Науменко Л. П. Сучасний англомовний бізнес-дискурс: 

комунікативно-прагматичне та лінгвоконцептуальне моделювання. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Інститут філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2017. 

Дисертаційне дослідження присвячено актуальній проблемі сучасної 

лінгвістики – комунікативно-прагматичному та лінгвоконцептуальному 

моделюванню лінгвокогнітивного феномена “бізнес-дискурс”. 

У дисертації вперше здійснено комплексне дослідження англомовного 

бізнес-дискурсу в комунікативно-прагматичному та лінгвоконцептуальному 

вимірах. Обґрунтовано перспективний напрям – лінгвоконцептологію 

дискурсу, напрацьовано її окремі теоретичні положення, удосконалено наукові 

підходи, запропоновано термінологічний апарат. Створено концепцію 

моделювання дискурсу за комунікативно-прагматичними складниками та 
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концептами. Розроблено комунікативно-прагматичну модель функціональних 

різновидів АБД; у відповідних параметрах описано типові жанрові форми 

професійно-корпоративного сегмента бізнес-дискурсу.  

Напрацьовано власні підходи до виокремлення концептів у галузевому 

дискурсі, методику опису-моделювання концепту у синхронії. Проаналізовано 

мовні репрезентанти десяти ключових концептів (“business”, “trade”, “money”, 

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

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

структурних зв’язках, розбудовано моделі лінгвоконцептосфери АБД та 

ментально-мовного простору предметної галузі “мікроекономіка”.  

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

компонент, образний компонент, фрейм, лінгвоконцептосфера, ментально-

мовний простір. 

 

АННОТАЦИЯ 

Науменко Л. П. Современный англоязычный бизнес-дискурс: 

коммуникативно-прагматическое и лингвоконцептуальное 

моделирование. – Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степеня доктора филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Институт филологии 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киев, 2017. 

Диcсертационное исследование посвящено актуальной проблеме 

современной лингвистики – коммуникативно-прагматическому и 

лингвоконцептуальному моделированию лингвокогнитивного феномена 

“бизнес-дискурс”. 

В диссертации впервые осуществлено комплексное исследование 

англоязычного бизнес-дискурса в коммуникативно-прагматическом и 

лингвоконцептуальном измерениях. Обосновано перспективное направление – 

лингвоконцептологию дискурса, наработаны её отдельные теоретические 

положения, усовершенствованы научные подходы, предложен 

терминологический аппарат. Создана концепция моделирования дискурса в 

коммуникативно-прагматических составляющих и концептах. Разработана 

коммуникативно-прагматическая модель функциональных типов АБД; в 

соответствующих параметрах описаны типичные жанровые формы 

профессионально-корпоративного сегмента бизнес-дискурса.  

Наработаны авторские подходы к поиску ключевых концептов в 

отраслевом дискурсе, методика описания концепта в синхронии. 

Проанализованы языковые репрезентанты десяти ключевых концептов 

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

“goods”, “market”, “marketing”) в их семантических, логико-понятийных, 

смысловых, ассоциативных и формально-структурных связях, созданы модели 

лингвоконцептосферы АБД и ментально-языкового пространства предметной 

области “микроэкономика”. 
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Ключевые слова: бизнес-дискурс, концепт, моделирование, 

понятийный компонент, образный компонент, фрейм, лингвоконцептосфера, 

ментально-языковое пространство. 

 

SUMMARY 

Naumenko L. P. The Contemporary English Business Discourse: 

Communicative-Pragmatic and Linguistic Conceptual Modelling. – Manuscript. 

The dissertation for obtaining the academic degree of Doctor of Philology of 

specialty 10.02.04 – Germanic languages. – The Institute of Philology of Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2017. 

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

linguistics – the communicative-pragmatic and linguistic conceptual organization of 

the lingual cognitive phenomenon “business discourse”.  

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

communicative-pragmatic and linguistic conceptual dimensions. Some theoretical 

statements of the perspective direction of language study – linguistic conceptology 

of discourse have been developed as well as some approaches to lingual pragmatic 

study of discourse have been perfected. The conception of modelling discourse 

according to its pragmatic constituents and mental language structures (concepts) 

has been created. 

The contemporary English business discourse is determined as professional 

communication of English community of businessmen, their employees, partners, 

investors, shareholders, social and government organizations involved in business 

relations in the time period from the end of the 20
th

 c. to the beginning of the 21
st
 c.  

The communicative-pragmatic model of the functional types of business 

English discourse (commercial, marketing, management and corporate) has been 

developed according to the following parameters: “social mission”, “communicative 

aim”, “strategy”, “system of values”, “key concepts”, “role scenario”, “register”, 

“ton”. The typical business genres: annual report, backgrounder, business plan, 

code of ethics, Internet-shop and mission statement have been described 

accordingly.  

English business discourse is a complex lingual cognitive phenomenon whose 

mental space is organized by mental language structures (concepts). The key 

business concepts determine its thematic field and serve as a system of co-

ordination for recurrent discursive practices which represent typical situations in 

business communication.  

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

cognitive unit whose basis is composed by the evaluative rational component and 

such an entity that does not lack emotive evaluation. Architectonics / mental 

structure of business concepts is formed by notions that unfold into hierarchy or 

ideographic organization of terminological notions and sense centres. The mental 

structure of the business concept consists of the notional (sense dominant of the 

concept), evaluative (evaluative stereotype), symbolic (anthroposymbol), imagery 

(image-picture / gestalt, “I-scheme”, image-prototype, image-stereotype) and 
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schematic (frame) components. Business concepts are verbalized in economic terms, 

professional and nomenclature lexis, business jargonisms, periphrases; are 

reproduced in business clichés, slogans, professionally marked proverbs, aphorisms 

and maxims, scientific definitions, speech acts and genre forms. They also have 

their non-verbal representation in symbolic, graphical, schematic, portrait and 

sculpture images, drawings, cinema and TV art means. 

Lingual conceptual sphere of business English discourse is formed by system 

of concepts which are structured hierarchically (vertically) and linked by their 

semantic, logic notional, sense, associative and formal-structural links (horizontal 

links) which serve as a ground for creating of a model. Semantic links between ten 

key business concepts are traced in common meanings of words which correspond 

to the same referent. Logic notional links between concepts reveal their common 

features already comprehended business notions which are present in the notional 

component of concepts of different levels. Sense links between the concepts are 

revealed in common sense centres. Associative links disclose the correlation 

between the notions, images-pictures / gestalts, “I-schemes”, images-prototypes, 

images-stereotypes of the concepts “business”, “work”, “money” and 

“management” in visualized images of a businessman-entrepreneur, financier and 

manager. Formal-structural links between the concepts are traced in common 

structural organization of frames and their slots. 

The author’s methodology of developing lingual conceptual sphere of 

business discourse in a form of a hierarchy of cognitive structures – business 

concepts has been proposed. Accordingly, the macro-concept “business” outlines 

the target / functional sphere of discourse and occupies the super-ordinal level; the 

key concepts “trade”, “money”, “management” define the sub-spheres and 

theoretical studies in a framework of the target / functional sphere of discourse and 

comprise its ordinal (basic) level; subordinate concepts “enterprise”, “work”, 

“company”, “goods”, “market”, “marketing” form the lower level of 

conceptualization which is  represented by a graph.  

The mental language space of business discourse have been modeled in eight 

domains of the referent sphere “microeconomics”, i.e. “commerce”, 

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

“shipping”, “management”, “marketing”. The key business concepts “enterprise”, 

“company”, “work”, “trade”, “goods”, “market”, “marketing”, “money”, 

“management” profile into the mental language space of discourse via the basic 

notions of each domain. The key concepts organize the mental space of business 

discourse and provide cognitive communicative activity in the referent sphere 

“business”. 

The lingual pragmatic and conceptual terminological apparatus of the 

research has been defined and systemized which made it possible to carry out the 

description of mental language structures and pragmatic constituents of business 

discourse.  

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

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