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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність лінгвокультурологічного вивчення мовної репрезентації 

цінностей російської економічної свідомості (далі – РЕС) зумовлена тим, що 

лінгвокультурологія – це один з напрямів сучасної лінгвістики, який активно 

набирає оберти у своєму розвитку та відкриває нові перспективи в 

розробленні проблем гуманітарного знання. Наразі комплекс засадничих 

понять когнітивної лінгвістики в цілому і лінгвокультурології зокрема  

викликає численні  дискусії, що уможливлює виокремлення нових підходів, 

уточнення термінологічного апарату, використання нових методик для аналізу 

мовної репрезентації свідомості.   

Дослідження лінгвосемантичної динаміки аксіосфери економічної 

свідомості (далі – ЕС) дає змогу вивчити мовні явища в аспекті 

лінгвокультурологічної наукової парадигми, глибше осмислити закономірності 

еволюції економічних концептів, визначити їхню роль у формуванні мовної 

свідомості  (далі – МС),   а отже  –  з’ясувати специфіку лінгвокультури в її 

ціннісній орієнтації. Звернення до економічного фрагмента мовної свідомості 

зумовлено значущістю цієї проблематики для існування суспільства. 

Актуальність теми дисертації визначено необхідністю теоретичного 

осмислення вербалізації цінностей ЕС. Це зумовлено тим, що ціннісні 

уявлення носіїв російської лінгвокультури (далі – РЛК) про працьовитість / 

лінь, багатство / бідність, жадібність / щедрість і про інші прагматичні та 

етичні пріоритети життєвих стратегій зберігаються в МС. Об'єктивація й 

лінгвістичний аналіз цих уявлень та знань, тобто так званої наївної 

економіки, увиразнені за допомогою застосування лінгвоаксіологічних 

методик виокремлення слів-цінностей, що є репрезентантами 

лінгвокультурних концептів. Актуальність пов'язана також із потребою 

дослідження конвенційних й особистісних значень слів, за допомогою яких 

люди безпосередньо висловлюють свої уявлення про  ціннісне. 

Економічна свідомість певною мірою демонструє керований вплив 

ззовні, спричинений соціальними та економічними інститутами й групами, 

що домінують у конкретний момент часу. Зважаючи на це, спостерігаємо 

вибірковість щодо фіксації цінностей та соціально-економічних норм у 

мові, що уможливлює збереження найважливіших норм поведінки, які 

спираються на визначальні цінності соціуму. Порівняно з іншими 

ціннісними системами ЕС найбільше наближається до інваріанта, що 

потребує звернення до вивчення аксіосфери ЕС із позицій мовознавства. З 

огляду на це в дисертації досліджено лінгвокогнітивні та лінгвокультурні  

аспекти ціннісних орієнтацій ЕС в історії РЛК. 

Вивчення мовної репрезентації цінностей ЕС у межах 

лінгвокультурології має, на нашу думку, низку переваг. Зокрема, з'являється 

можливість подолати суб'єктивізм соціально-правових наук, що перебувають 

під впливом ідеології; перейти від описової культурології до 
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лінгвокогнітивної інтерпретації мовних фактів; акцентувати увагу на 

динаміці мовного втілення економічної концептосфери (далі – ЕК), не 

обмежуючись аналізом її сучасного стану. 

У дослідженні мовної репрезентації цінностей ЕС в історичній 

ретроспективі через семантичну пресуппозицію, експліцитну та імпліцитну 

інформацію, наявну в лінгвокультурних фактах російської мови, ми 

вважаємо істотним виявлення тієї ціннісної системи, за допомогою якої носії 

РЛК усвідомлювали та усвідомлюють економічні умови свого існування; 

їхнього уявлення про належне, бажаний порядок розподілу благ; пріоритети 

й мотиви, що спонукають їх до економічних дій; особливі інститути, в межах 

яких відбувалися та відбуваються ці дії. 

Пізнання дійсності за допомогою мови як типу когнітивної діяльності 

відбувається в певному просторово-часовому, історичному та 

соціокультурному контекстах. Діахронічне вивчення вербальних 

репрезентантів економічних концептів, усебічний аналіз історії їх розвитку 

дають можливість пояснити не тільки архаїчні особливості функціонування 

РЕС, а й тенденції її розвитку та сучасний стан.  

Установлення лінгвальних та екстралінгвальних характеристик 

аксіогенезу ЕС охоплює синхронічний і діахронічний аналіз ціннісних 

компонентів економічних концептів. Відмінності можуть бути виявлені не 

лише у складі й комбінаториці когнітивних ознак, що формують логіко-

раціональні, образно-перцептивні та ціннісні компоненти зазначених 

концептів, але й у їх динаміці, у варіативності ставлення представників 

лінгвокультури до економічних цінностей і норм, їх дотриманні або 

відхиленні від нормативної поведінки. 

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

Дисертацію «Мовна репрезентація  економічної свідомості в російській 

лінгвокультурі»  виконано в межах державної наукової теми кафедри 

російської мови – «Російська мова: функціонування одиниць мови в 

синхронії та діахронії» (номер державної реєстрації 0111U005115) та 

кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова – «Комунікативно-прагматичні та лінгвокультурні аспекти 

дослідження мовних одиниць у різних типах дискурсу» (номер державної 

реєстрації 0113U004892). 

Тему дисертації в такому формулюванні затверджено рішенням Вченої 

ради Одеського національного  університету імені І. І. Мечникова 

(протокол № 29 від 28.05.13 року). 

Метою дисертаційного дослідження є визначення інваріантних 

лінгвокогнітивних та лінгвокультурних ознак аксіосфери РЕС за 

допомогою опису динаміки мовної об'єктивації цього фрагмента знань і 

уявлень в історії РЛК. 

Відповідно до поставленої мети в роботі розв’язано такі завдання:  
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1) розроблено методику моделювання структури економічних 

концептів на основі аналізу їх системно-мовної, асоціативно-вербальної та 

текстової репрезентації; 

2) визначено культурно-мовні чинники, що зумовили динамічні процеси 

в  російській економічній свідомості;  

3) виокремлено інваріантний складник аксіогенезу економічного 

фрагмента російської мовної свідомості; 

4) побудовано лінгвокультурну модель цінностей російської 

економічної свідомості; 

5) розроблено методику комплексного лінгвоаксіологічного вивчення 

російської мовної свідомості (далі – РМС); 

6) виявлено закономірності історичного розвитку структури та змісту 

економічних концептів у російській економічній свідомості;  

7) описано кореляцію між процесами розвитку структури концептів і 

змінами в лексико-семантичних парадигмах, які репрезентують їх у мові. 

Об'єкт дослідження – мовні факти, що об'єктивують російську 

економічну концептосферу в історичній ретроспективі. 

Предмет дослідження – лінгвокультурний аспект семантики мовних 

одиниць – репрезентантів аксіогенезу російської економічної свідомості. 

Матеріалом дослідження послугували відомості з таких джерел:  

 – етимологічного словника праслов'янського лексичного фонду, тлумачних 

словників давньоруської і церковнослов'янської мов, тлумачних словників 

сучасної російської мови, словників синонімів, антонімів, словника 

прислів'їв російського народу В. І. Даля, фразеологічних словників сучасної 

російської мови, відомості з етимологічних словників, електронних 

словників та енциклопедій, асоціативних словників, збірок паремій і 

крилатих виразів російської мови (понад 9000 одиниць); 

 – біблійних текстів, текстів російських народних казок, з яких методом 

суцільної і репрезентативної вибірки виокремлено речення та надфразні 

єдності, що об'єктивують досліджувані концепти (обсягом понад 3000 

сторінок), тексти реклами та анекдотів; 

 – Національного корпусу російської мови (ruscorpora.ru);  

 – анкет і тестів,  отриманих від 350 інформантів – носіїв російської мови і РЛК. 

 Залучення екстралінгвальних фактів розширює можливості 

традиційного мовознавства, тому результати, отримані в суміжних  галузях 

(етнолінгвістики, культурології, соціології, когнітології, економічної історії, 

економічної психології тощо), за їх відповідної інтерпретації, є невід’ємним 

складником лінгвокультурологічного опису економічної свідомості. 

Теоретичною та методологічною базою дослідження стали 

фундаментальні роботи в галузі: 

– лінгвокультурології та теорії міжкультурної комунікації 

(В. В. Воробйов, А. Вежбицька, І. О. Голубовська, В. В. Красних, 
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О. А. Леонтович, В. А. Маслова, Ю. О. Сорокін, В. М. Телія, С. Г. Тер-

Мінасова); 

– психолінгвістики (О. О. Залевська, В. В. Красних, Н. В. Уфімцева, 

Т. М. Ушакова, A. Річард та ін.); 

– загальної культурології, антропології та теорії цінностей 

(Г. П. Вижлецов, А. А. Гусейнов, Г. Г. Хазагеров, Б. М. Гаспаров, 

М. О. Бердяєв, Б. А. Успенський, М. С. Каган, О. С. Кармін, Ю. М. Лотман, 

О. М. Максимов, М. Мід, О. О. Тараненко, М. Осовська, Г. Ріккерт, 

Н. Смелзер та ін.); 

 етнолінгвістики та історії мови (Т. І. Вендіна, О. С. Герд,  

Г. П. Півторак, І. Огієнко,  М. І. Толстой, С. М. Толстая, О. М. Трубачов, 

В. М. Топоров та ін.); 

– теорії дискурсу та жанрології (М. М. Бахтін, О. В. Бобирева,  

В. В. Дементьєв, М. Л. Макаров, Л. П. Науменко, Т. С. Пристайко, 

К. В. Тома-шевська, О. Й. Шейгал, І  Б. Руберт, T. А. ван Дейк та ін.); 

– економічної психології (О. С. Дейнека, Б. А. Райзберг, 

М. К. Бункіна,  Г. Б. Клейнер, Г. В. Ложкін, В. В. Спасенніков, 

В. Л. Комаровська, А. Фенько та ін.); 

 економічної історії та теорії (Н. І. Боєнко, О. В. Горшков, 

Р. М. Гусейнов, В. К. Городецький, В. О. Семенов, Р. Л. Хайлбронер та ін.); 

 економічної соціології (О. С. Ахієзер, Ю. В. Веселов, 

Е. Дюркгейм, С. Г. Кірдіна, С. В. Лукін, В. С. Магун, М. Г. Руднєв, 

М. О. Румянцев, А. І. Пригожин, Р. Л. Хайлбронер та ін.). 

До аналізу залучено концептологічні дослідження в галузі 

лінгвокультурології (О. В. Бабаєва, Т. В. Булигіна, Т. П. Вільчинська, 

С. Г. Воркачов, Анна А. Залізняк, Л. П. Іванова, В. І. Карасик,  

В. І. Кононенко, В. Л. Іващенко, І. В. Кононова, І. Б. Левонтіна, Н. Г. Озерова, 

З. Д. Попова, А. М. Приходько, Г. Г. Слишкін, Й. А. Стернін, Т. Б. Радбіль, 

Ю. С. Степанов, О. Д. Шмельов), когнітивістики (Н. Д. Арутюнова, 

О. П. Бабушкін, А. М. Баранов, В. З. Дем'янков,  Т. А. Космеда, 

О. С. Кубрякова, Л. О. Петрова, Н. В. Слухай та ін.), філософії мови 

(В. Гумбольдт, Л. Вітґенштейн, Л. Вайсґербер, Д. С. Лихачов та ін.).  

Методи дослідження. Мета і завдання роботи зумовили застосування 

відповідної методології. У дисертації використано як загальнонаукові методи 

(спостереження, порівняння, узагальнення, коментування, аналіз і синтез), 

так і загальнолінгвістичні й спеціальні методи дослідження (описовий метод, 

метод класифікації, метод інтерпретації,  метод аналогії).  

З лінгвістичних методів і прийомів аналізу під час дослідження 

використано: метод лінгвокультурологічного аналізу для реконструкції 

структури досліджуваних концептів, метод концептуального аналізу для 

моделювання процесів концептуалізації; прийоми класифікації та 

систематики  лексико-семантичних парадигм, що об'єктивують концепти в 

мові; методи дефініційного і компонентного аналізу репрезентантів для 
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визначення когнітивних ознак концептів; історико-порівняльний метод  для 

діахронічного аналізу концептів; прийом культурно-історичної 

інтерпретації, який дозволяє простежити взаємозв'язок між мовними та 

культурними фактами, прийоми контекстуального та інтерпретаційного 

аналізу для виявлення структури асоціативних складників досліджуваних 

концептів; метод кількісного аналізу частотності слововживань і метод 

аналізу деталізації найменування концепту для виявлення ціннісних 

домінант ЕК. 

Наукова новизна  одержаних результатів роботи полягає в тому, що в 

ній уперше застосовано діахронічний підхід у дослідженні структури 

економічних концептів та ЕК; запроваджено поняття аксіогенезу ЕС та 

лінгвокультурного прототипу; уперше запропоновано періодизацію 

аксіогенезу в історії РЛК; уперше розроблено структуру аксіосфери ЕС, яка 

найбільше піддається мовній верифікації; вироблено методи моделювання 

економічних концептів на основі запропонованої трирівневої структури 

концептуалізації; уперше визначено цінність як прагмалінгвістичну та 

лінгвоаксіологічну категорію; уперше виявлено інваріант аксіосфери РЕС; 

схарактеризовано кореляцію між процесами розвитку структури концептів і 

діахронічними змінами лексико-семантичних парадигм, що об’єктивують 

економічні концепти в мові; уперше представлено лінгвокультурні типажі, 

що ілюструють особистісні ціннісні орієнтири економічної поведінки носіїв 

РЛК.  

Теоретичне значення дисертації. Зроблено внесок у подальший 

розвиток методології та категорійного апарату лінгвокультурології. 

Результати дослідження можуть слугувати підґрунтям для синхронічного та 

діахронічного вивчення лінгвокультурних концептів, що функціонують у 

колективній свідомості соціуму та індивідуальній свідомості носія мови, для 

моделювання ціннісних рівнів різних концептосфер і субконцептосфер. 

Запропонована в роботі методика вивчення мовних ознак процесів 

концептуалізації й опису мовної репрезентації цінностей сприяє 

становленню та перспективному розвитку лінгвокультурології та 

аксіолінгвістики. 

Практичне значення ордержаних результатів полягає в можливості 

застосування  його результатів в лекційних та семінарських курсах із 

загального мовознавства, лексикології російської мови, загальної та 

прикладної семантики, у спецкурсах з лінгвокультурної концептології, 

соціолінгвістики, етнолінгвістики, міжкультурної комунікації, під час 

написання курсових і дипломних робіт студентами лінгвістичних 

спеціальностей. Матеріали дослідження можуть стати корисними для 

написання навчального посібника з «Лінгвоаксіології» та окремих розділів 

«Лінгвокультурології», «Когнітивної лінгвістики», «Лінгвокультурної 

концептології» та «Лінгвопрагматики». Запропонована в роботі методика 

вивчення й опису мовної репрезентації свідомості може бути використана 
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для дослідження інших слов’янських мов, насамперед – в україністиці та 

порівняльному мовознавстві.  

Особистий внесок здобувача  полягає в тому, що всі результати 

дослідження отримані самостійно, у дисертації відображено власні ідеї 

автора, які дозволили вирішити поставлені завдання. Теоретичні та 

методологічні положення й висновки, представлені в роботі, сформульовано 

особисто дисертантом. Використовувані в дисертації для підтвердження ідей 

здобувача концепції, гіпотези, положення інших авторів мають відповідні 

посилання. З наукових праць автора дисертації, які належать до списку 

додаткової апробації, п'ять написано у співавторстві. У  статтях, написаних у 

співавторстві, здобувачеві належить основний зміст, теоретичні та практичні 

висновки стосовно досліджуваних питань. 

Апробація результатів дослідження. Апробацію результатів 

дисертації, положень і висновків здійснено під час викладання навчальних 

курсів для студентів-філологів: «Психолінгвістика» (2002-2015), 

«Когнітивна лінгвістика» (2002-2015), «Загальна та прикладна семантика» 

(2000-2015), «Основи мовленнєвої діяльності» (2006-2015), спецкурсах 

«Етнолінгвістика» (2002-2004), «Лінгвокультурологія» (2008); у доповідях 

на 58-ми наукових зібраннях різного рівня (2000-2015),  серед них –  

міжнародні наукові та науково-практичні конференції: «Русистика и 

современность», ІІІ–XV (Одеса); «Проблеми прикладної лінгвістики», І–

IV (Одеса, 2003-2010); «Російська мова в полікультурному світі», ІІ–VIІ 

(Ялта, 2010-2013); «Діалог культур у поліетнічному світі», ІХ (Сімферополь, 

2011); «Наукова спадщина О. О. Потебні в контексті розвитку європейської 

філологічної думки ХІХ–ХХІ ст.» (Харків, 2010); ІІ  Міжнародний 

кримський лінгвістичний конгрес «Мова і світ» (Ялта, 2009, 2010); IV 

Міжнародна наукова конференція з проблем когнітивної лінгвістики 

«Молодь Росії і слов'янського світу: нові парадигми і нові рішення в 

когнітивній лінгвістиці» (Горлівка, 2011); «Мова і конфлікт» (Одеса, 2011); 

«Ключові проблеми сучасної прикладної лінгвістики» (Луцьк, 2009); VI 

Кирило-Мефодіївська конференція (Одеса, 2000); «Міжнародні V слов'янські 

читання» (Кишинів, 2008, 2012); Карпенківські читання, І–ІV (Одеса, 2010–

2014); «Севастопольські Кирило-Мефодіївські читання» (Севастополь, 2011); 

«Теорія і технологія іншомовної освіти» (Київ, 2011); ІІІ Міжнародний 

науково-практичний семінар  «Проблеми вивчення та викладання російської 

мови» (Луцьк, 2011); «XII Кирило-Мефодіївські читання, присвячені 200-

річчю з дня народження академіка І. І. Срезневського» (Харків, 2012); «Нова 

лінгвістична парадигма: теоретичні та прикладні аспекти» (Одеса, 2012, 

2014); «Міжкультурна комунікація: проблеми і перспективи» (Одеса, 2012); 

«Діалог культур. Східнослов'янські мови в контакті з польською та іншими 

європейськими мовами» (Польща, Бидгощ, 2012); «Образ Одеси в 

слов'янських літературах» (Одеса, 2013); ХVIII Міжнародний Конгрес 

україністів (Київ, 2013), Міжнародна конференція «Концептосфера 
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національної мови: когнітивний, історико-культурний і дискурсивний 

аспекти» (Харків, 2014), «Слов'янські наукові читання: літературознавчий та 

лінгвокультурологічний аспекти» (Одеса, 2015) та інші наукові зібрання. 

Публікації. Основний зміст та результати дисертації відображені в  

монографії «Аксіогенез економічної свідомості в російській лінгвокультурі» 

(36 д. а., Одеса, 2013) та 53-х  публікаціях у вітчизняних та зарубіжних 

наукових збірниках статей і тез, із них 23 статті  надруковано у виданнях, 

затверджених МОН України як спеціалізовані, 6 статей – у зарубіжних 

наукових виданнях, 24  публікації – у вітчизняних (19) і зарубіжних (5) 

наукових виданнях, що є додатковою апробацією дослідження. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається  зі списку умовних 

скорочень,  вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаної наукової 

літератури (601 позиція), лексикографічних джерел та джерел фактологічного 

матеріалу (40 позицій), шести додатків. У додатках подано таблиці й графіки 

зміни частотності лексем, які репрезентують економічні концепти, та матеріали, 

що доповнюють лінгвокультурологічний аналіз. У тексті дисертації міститься 

сім таблиць. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 538 сторінок, 

обсяг основного тексту дисертації – 430 сторінок 

. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, проаналізовано сучасний 

стан її наукового дослідження, визначено об'єкт, предмет, мету й завдання 

роботи, її методику, теоретичну базу, наукову новизну, теоретичне і 

практичне значення отриманих результатів, наведено відомості про їх 

апробацію. 

У першому розділі «Лінгвокультурологічні основи дослідження 

економічної свідомості» розглянуто становлення наукової 

лінгвокультурологічної парадигми в лінгвістиці, подано огляд основних 

напрямів когнітивних та концептологічних досліджень і наукових шкіл,  

викладено основні  теоретичні засади дослідження мовної репрезентації 

економічної свідомості. Розглянуто дискусійні питання термінологічного 

апарату лінгвокультурної концептології та когнітивної лінгвістики, подано 

робочі визначення основних понять і термінів,  наявних у дослідженні; 

запропоновано трирівневу модель аксіосфери ЕС, періодизацію аксіогенезу й 

обґрунтовано вибір лінгвістичних методів дослідження ЕС.  

Визначальним методом виявлення ключових вербальних одиниць 

аксіосфери РЕС у роботі є метод лінгвокультурологічного аналізу, що 

ґрунтується на нерозривній єдності мови та культури. Семантику 

аксіосфери ЕС визначено за допомогою концептуального аналізу, який 

передбачає реконструкцію концептів, та лінгвокультурного моделювання з 

опертям на лінгвальні та екстралінгвальні (культурно-історичні) відомості. 
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Оскільки пропоноване дослідження мовного втілення цінностей ЕС 

проведено за допомогою різних методів і методик лінгвокогнітивного та 

лінгвокультурологічного аналізу економічних концептів, значущим для нас є 

те, що ціннісний компонент концепту,  як  і поняттєвий та образно-оцінний, 

має вербальний вияв. 

У розділі сформульовано принципи лінгвокультурологічного вивчення 

цінностей і норм ЕС, серед яких: комплексність, багатовимірність, системно-

мовна, комунікативна й асоціативно-вербальна репрезентативність.   

Витлумачення цінності як значущості, актуальності для мовної свідомості 

тієї чи іншої категорії, що отримує позитивну оцінність у мові, дає підставу для 

залучення лінгвістичного підходу до вивчення аксіосфери свідомості. 

Під цінністю як лінгвоаксіологічною категорією ми розуміємо 

позитивно оцінювану, актуальну для мовної свідомості сутність, 

реконструйовану на основі аналізу мовного та мовленнєвого матеріалу, що 

репрезентують лінгвокультуру (далі – ЛК).  

Підтвердженням значущості, актуальності для мовної свідомості того чи 

іншого концепту є лексико-семантична (зокрема конотативна й дериваційна) 

активність його вербальних репрезентантів. Така активність слова в цілому 

пропорційна його частотності, ступеню багатозначності, словотвірної та 

фразеологічної продуктивності, різноманітності синтагматичниих можливостей. 

Відповідно до вищевикладеного тлумачення цінності, аксіогенез РЕС 

постає як динаміка формування ціннісних компонентів економічних 

концептів (ХОЗЯЙСТВО, ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БОГАТСТВО/ 

БЕДНОСТЬ, ТОРГОВЛЯ, СОБСТВЕННОСТЬ, ПРИБЫЛЬ, СКУПОСТЬ/ 

ЩЕДРОСТЬ, ДЕНЬГИ тощо), мовна репрезентація яких об'єктивує 

знання, уявлення й оцінки, що наявні в ЕС носія РЛК. Ціннісний 

компонент концепту визначено актуальністю певного ментального 

утворення як для окремої людини, так і для колективу в цілому. 

У межах вивчення аксіогенезу ЕС можна виокремити: 1) економічні 

цінності, що відповідають ідеології та економічній політиці держави, і 

2) цінності ЕС, які можуть як узгоджуватись з вищезазначеними, так і 

суперечити їм. Тут ідеться насамперед про колективну свідомість, тобто 

допускається значне узагальнення. 

Цінності ЕС знаходять вираження в мові, в семантичних 

пресупозиціях, у прагматичних компонентах семантики лексичних і 

фразеологічних одиниць, а також у текстах, що фіксують особливості 

їхнього функціонування. 

ЕС сформовано під впливом того чи іншого типу інституційних 

матриць. Виокремлені Х- і Y-матриці, що виявляються у сфері економіки, 

політики та  ідеології, відповідають ціннісним інваріантам, у яких 

колективна свідомість історично закріплює зміст певного суспільного 

устрою. Ідеологічна сфера  суспільства з Х-матрицею характеризується 

домінуванням комунітарної ідеології, особливість якої полягає у 
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переважанні колективних цінностей над індивідуальними, пріоритеті 

«Ми» над «Я». Відповідна економічна і політична системи стійкі, коли 

підтримані панівними колективістськими цінностями, спільними для 

населення / громадян цих країн. Іншими словами, суспільство з 

домінуванням інститутів Х-матриці в усіх сферах регулюється переважно 

«згори», тобто структурами, відносинами і цінностями вищого порядку.  

Сукупність економічних концептів, які ми розглядаємо в аспекті 

цінностей, утворює ціннісний (аксіологічний) рівень ЕК. У цьому 

складному ментальному утворенні можна виокремити найбільш істотні 

значення – ціннісні домінанти, об’єднання яких утворює певний тип 

економічної культури та відповідну інституційну матрицю, що 

підтримується та зберігається в мові.  

Вербальне втілення економічних концептів розглянуто на трьох 

рівнях: системно-мовному (лексикографічний матеріал), комунікативному 

(текстові реалізації концептів) та рівні суб’єктного потенціалу – апеляції 

до концептів (вербальні асоціації), що зберігаються в мовній свідомості 

носіїв ЛК та визначаються шляхом експериментальних методик. Зважаючи 

на це, звернення до різних (можливих у той чи інший період часу) рівнів  

мовного втілення ЕС в історичній ретроспективі уможливлює виявлення  

динаміки ціннісних компонентів економічних концептів у РМС. 

  У роботі запропоновано опис мовної об'єктивації концептуального 

економічного простору в історичній ретроспективі як процесу семантичної 

еволюції та інволюції  економічних концептів, що відображають динаміку 

ціннісних орієнтирів РЕС. Такий підхід дав змогу виокремити певні 

закономірності трансформації аксіосфери РЕС з опертям на мовні факти, які 

демонструють процеси семантичного звуження / розширення, а також зміни 

ідеологемних конотацій репрезентантів економічних концептів. У такий 

спосіб визначено співвідношення різних компонентів значення у складі 

номінантів економічних концептів, що інтерпретують економічний досвід 

історичного суб'єкта в кожний із розглянутих періодів аксіогенезу. 

Основними характеристиками аксіологічного рівня ЕС є: 1) зв'язок з 

когнітивними, емоційними і вольовими структурами особистості та, 

відповідно, з психологічним і логіко-раціональним рівнями 

концептуалізації; 2) високий ступінь імпліцитності; 3) об'єктивація в 

семантичній пресупозиції, внутрішній формі слів-цінностей, 

сигніфікативній і прагматичній інгерентній оцінці; 4) фіксація в 

дискурсивних практиках суспільства. 

Найважливішими знаками мовної репрезентації цінностей ЕС 

визнано: 1) номінативну і семантичну щільність тематичної групи слів, 

що вербалізує економічний концепт, 2) деталізацію найменування, 

3) ступінь репрезенто-ваності досліджуваного концепту фразеологічним 

фондом мови, 4) частотність слів-репрезентантів концепту в текстах 

різної жанрової належності, 5) внутрішню форму слів як ціннісний мотив 
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концептуалізації, 6) аксіологічні пресупозиції в семантиці вербальних 

репрезентантів; 7) дериваційний та прагматичний потенціал номінантів 

концепту.  

Аксіосферу РЕС представлено як багаторівневе утворення, де на 

метарівні перебувають універсальні ціннісно-смислові орієнтири 

термінального характеру; на макрорівні – конвенційні ціннісні системи, що 

узгоджені в межах тієї чи іншої соціоекономічної спільноти. Такі цінності  

належать  до розряду інструментальних (тактичних), утилітарних цінностей. 

Завершує ціннісну шкалу мікрорівень – особистісні цінності як орієнтири 

економічної поведінки суб’єкта, зафіксовані в категорії «лінгвокультурний 

типаж». 

Періодизація аксіогенезу РЕС, згідно з якою виокремлено  києворуський, 

московський, петербурзький, радянський та пострадянський періоди, 

спирається на взаємопов’язані чинники культурно-історичного, соціально-

економічного та політичного характеру, що безпосередньо вплинули на зміну 

ціннісних парадигм. 

У другому розділі «Мовна об'єктивація цінностей буденного та 

богословського модусів економічної свідомості» здійснено аналіз 

системно-мовного і текстового рівнів репрезентації буденного та 

богословського модусів києворуського періоду аксіогенезу, розглянуто 

еволюційні та інволюційні процеси ціннісної динаміки економічних 

концептів. 

У цьому розділі проаналізовано лексику києворуського періоду за 

даними тлумачних та етимологічних словників і побудовано модель 

аксіосфери ЕС, визначено мета- та макроцінності, представлені в концептах 

РОД, ПРАВДА, БОГАТСТВО.   

На метарівень аксіосистеми ЕС  києворуського періоду претендує ідеал 

Правди – ідеал синкретичного життя. Семантичними компонентами правди були 

'істина', 'справедливість', 'сила', 'закон', 'совість'. На відміну від сучасної 

концептуалізації правди (пов'язаної з правдивістю), цінність правди-

справедливості стародавньої свідомості була абсолютною, що зближує її зі 

змістом, наявним у сучасному розумінні істини. 

Лексичними прототипами родства, общинности (як основи господарської 

діяльності) можна вважати лексеми племя, род, мир, семья (і пізніші община, 

собор), кожна з яких вербалізує когнітивні ознаки, що формують лексико-

семантичний простір протоконцепту метарівня аксіосистеми – РОД. Ціннісне 

ядро концептів РОД / МИР, ПРАВДА відображає комунітарні орієнтації 

стародавнього східнослов'янського суспільства. 

Макрорівень аксіосфери репрезентовано концептами ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БОГАТСТВО та ХОЗЯЙСТВО (господа, господарство), в 

основі номінації якого була ідея гостинності. Основними функціями господаря 

були ритуальні (прийом гостей і захист від зовнішніх загроз – злих сил), а не 
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господарські, економічні, про що свідчить внутрішня форма репрезентантів 

когнітивної ознаки «господар». 

Концептуалізація торгівлі об'єднує когнітивні ознаки «купити / продати» 

та «прибуток», згодом вербалізовані в лексемі барышъ. Тюркські лексеми 

барышъ, товаръ, деньги є пізнішим «східним імпортом» у російському 

концептуальному просторі торгівлі, оскільки спочатку торгівля становила не 

посередницьку діяльність комерсанта з метою отримання прибутку, а обмін 

надлишками продуктів (мена) з користю (пользой) для домашнього 

господарства. 

Опозиція бедность / богатство не була показником майнового 

розшарування суспільства, а відображала результат залежності людей від 

доброї чи злої волі божеств, про що свідчать первинні значення слів бедный і 

богатый.  

Окремий параграф розділу присвячено розгляду церковнослов'янського 

релігійного тексту щодо виокремлення цінностей богословського модусу 

свідомості. Головними цінностями домобудівництва в богословському модусі 

були такі: духовно-моральне ставлення до праці та багатства, орієнтація на 

досягнення розумного достатку за рахунок власної праці й самообмеження, 

потреб економії, негативне ставлення до накопичення (стяжания) прибутку 

та здобування грошей як до самодостатньої мети, негативне ставлення до 

нероб, лихварського (ростовщического) відсотка – лихве. 

Комунікативний рівень проаналізовано на матеріалі текстів народних 

казок. Сенс життя, як випливає з аналізу, полягає не в багатстві й успіху, а в 

чистій совісті, втіленні ідеалів правди і справедливості, служінні людям, і 

тільки така особистість заслуговує на матеріальне багатство та добробут. Така 

суперморальна орієнтація, можливо, є наслідком впливу православного 

богословського модусу ЕС на буденний. 

Аналіз основних економічних протоконцептів києворуського періоду та 

синтез їх ядерних когнітивних ознак на системно-мовному та текстовому 

рівнях об'єктивації дозволяє виокремити цінності макрорівня буденного 

модусу ЕС, що безпосередньо стосуються домогосподарства, економічної 

взаємодії людей. До таких належать: раціональність як пріоритетний мотив 

у прийнятті економічних рішень (рішення приймаються з міркувань вигоди-

користі, тоді як вигоду розуміють передусім як процес ведення ефективного 

домашнього господарства); ощадливість як поведінкова норма, що виявлено 

в позитивній оцінці дбайливості та економності людей. Аналіз системно-

мовного рівня свідчить про високу номінативну щільність, дериваційний та 

прагматичний потенціал репрезентантів концептів макрорівня, у складі яких 

актуалізовано саме когнітивні ознаки ощадливості та раціональності. 

Паремійний фонд демонструє позитивну оцінку накопичення матеріальних 

благ, недовіру та негативну оцінку грошового обміну й пов'язаних з грішми 

відносин між людьми – на противагу цьому, пріоритетними є матеріальні 

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/


- 12 - 

 

цінності, що представляють нагальну щоденну необхідність, – їжа 

(насамперед – хліб), будинок, худоба, одяг. 

З огляду на цю настанову було вироблено й специфічне ставлення до 

торгівлі: грошова вигода тут засуджується, разом з тим уміння вести торг 

визнається необхідною ознакою ділової людини, купця. Отже, 

раціональність, що концептуалізується в буденному модусі ЕС насамперед як 

ощадливість (бережь), дозволяє припустити, що в досліджуваний період 

умовою та причиною економічного добробуту було обмеження споживання, 

господарське, дбайливе ставлення до наявних ресурсів та матеріальних 

об'єктів.  

Однак початкова скерованість буденного модусу ЕС на утилітарні 

цінності суперечила суперморальним цінностям богословського модусу, що 

виявилося в аксіологічній амбівалентності економічних протоконцептів, 

отриманої внаслідок концептуального аналізу. Іншими словами, вплив 

церковнослов'янської концептосфери поширився й на буденний модус 

східнослов'янської ЕС. 

Можливо, значний вплив богословського модусу ЕС на буденний 

пояснюється тим, що візантійський варіант християнства найбільше 

відповідав суспільно-політичному й економічному ладу Київської Русі. 

Православ'я ідеологічно обґрунтовувало й сприяло визнанню таких його 

характеристик, як умовність землеволодіння (вся земля –  божья), покірність 

владі, неринковість економічних зв'язків у суспільстві (концептуалізація 

господарства як домашнього), общинність у праці й побуті, соборність у 

політичному устрої суспільства. Зважаючи на це, комунітарні цінності 

буденного модусу ЕС переважають над субсидіарними, що відображено в 

лінгвокультурі києворуського періоду, яка створила основу для 

становлення російської мови та РЛК московського періоду.  

У третьому розділі «Лінгвокультурні аспекти мовної об'єктивації 

аксіосфери російської економічної свідомості: московський період» 
описано лінгвосемантику цінностей,  виокремлену на підставі вивчення 

лексики економічної сфери на матеріалі словників. Представлено аналіз 

системно-мовного рівня, який дозволяє простежити мовні факти ціннісної 

динаміки економічних концептів у РЛК досліджуваного періоду. 

Набір ціннісних домінант буденного модусу РЕС у московський період 

залишається незмінним, однак у структурі економічних концептів 

формуються нові оцінні ознаки, індуковані інтерференцією аксіосистеми 

богословського модусу РЕС та цінностей метарівня, втілених у мовних 

фактах. Аналіз ціннісно орієнтованого змісту лексики й паремійного фонду 

дозволяє зробити висновок про те, що вплив аксіосистеми православ'я на 

буденний модус РМС був значним і поступовим. 

Мир-община й відповідні їм цінності зрівняльності (уравнительности) 

та взаємодопомоги (взаимопомощи) стали основою, що має найбільші 

адаптивні властивості в цей історичний період. Саме це дозволило створити 
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модифіковану православну концептосферу: у буденному модусі відповідно 

до язичницької парадигми відбулася інтерпретація православних цінностей 

правды-справедливости  та влади авторитету. Ідеологічною домінантою була 

й залишається цінність метарівня – цінність правды-справедливости, віра в її  

перемогу в земному житті. І якщо в дохристиянську епоху втіленням цієї 

віри було уявлення про рід, мир, то в московський період символом цієї віри 

став образ царя-батюшки, царя-захисника. 

На метарівні виокремлено моральні термінальні (стратегічні) орієнтири, 

втілені в семантиці лексем праведность, правежливость. Інструментальні 

цінності об'єктивовані в лексемах мир, община, соборность, семантика яких 

демонструє пріоритет загального, колективного, над індивідуальним, особистим 

та відповідає комунітарним цінностям РЕС.   

Концептуалізація господарства містить ядерну когнітивну ознаку «дім» 

(логіко-раціональний рівень), що визначає інші параметри психологічного й 

аксіологічного рівнів, якими стають такі характеристики ведення 

домашнього господарства, як бережливость (радение, усердие, рачение, 

благорачительность, рачительность), що отримали найвищі показники 

номінативної щільності в цьому фрагменті концептуального простору. 

Аналіз системно-мовного рівня об'єктивації протоконцепту ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (далі — ТД)  виявив, що когнітивні ознаки «сумлінність», 

«добросовісність» і «старанність» становлять ядерну зону протоконцепту, на 

відміну від когнітивної ознаки «майстерність (професіоналізм)» як оцінки 

кваліфікації в ТД, вербалізація якої становить периферійну зону 

протоконцепту. ТД в буденному модусі РЕС концептуалізується як соціальна 

й моральна категорія поза безпосереднім зв'язком з економічною та 

господарською діяльністю. Трудова активність особистості пов'язана зі 

служінням, способом відшкодування, відпрацювання боргу. 

Ідеологема, що формує необхідність і цінність любові до праці – 

трудолюбие, імпортована в буденний модус ЕС з православного дискурсу, 

закріплює позитивні оцінки працьовитої людини. Праця з інструментальної, 

утилітарної цінності в дохристиянській ЕС стає інструментальною 

моральною цінністю на шляху до мети – праведності, святості. 

Другою ідеологемою, пов'язаною з  релігійним дискурсом (під впливом 

церковнослов'янської концептосфери), була православна лінгвокультурна 

ідея жертовності, що формує етику служіння, яка згодом утворила опозицію 

до  етики успіху («достижительной» этики) західної ЕС.  

Оскільки надцінністю для буденного модусу свідомості був цар-

батюшка, божий помазаник, то служіння самодержцю прирівнювалося до 

служіння і поклоніння Богові. Ідея служіння, спочатку виникнувши в 

релігійному дискурсі, поширилася як ідеологемний компонент у 

структуру ціннісних складників  протоконцепту ТД, унаслідок чого 

працю стали розглядати як служіння  самодержцю, і вся трудова 

діяльність, служба були спрямовані на благо царя, вітчизни. 
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Динаміку протоконцепту ТД у буденному модусі РЕС простежуємо в 

двох тенденціях: 1) концептуалізації праці як служіння; 2) актуалізації 

образних і ціннісних (ідеологемних) компонентів, набір яких зумовлено 

впливом богословського модусу свідомості (праця – повинність, жертовність, 

подвижництво, винагорода за працю – милість). 

Протоконцепт ТОРГОВЛЯ містить у РЕС негативно-оцінний 

компонент, що описує ситуацію купівлі-продажу лексемами, які мають стійкі 

асоціативні зв'язки зі зрадою й корисливими інтересами, хабарництвом 

(продажность, подкуп, купленный, корыстолюбивый та ін.) 

В аксіосистемі концептуалізації «скупості (ощадливості) / 

марнотратства (щедрості)» простежено ціннісну настанову на раціональне 

використання коштів і майна, амбівалентні оцінки отримує ідея накопичення, 

витрачання менших коштів, ніж здобуто, зароблено. Раціональне ведення 

господарства та старанність (рачительность, старательность) мають 

яскраво виражену позитивну оцінність і високу номінативну щільність. 

Негативно оцінюються марнотратство (расточительность / мотовство) та 

скупість як нераціональне використання коштів, майна, ведення 

господарства. 

Аксіологічний вектор концептуалізації розщеплює вербальні 

репрезентанти скупості / щедрості на позитивно та негативно оцінювані 

якості людини в системі цінностей комунітарної ідеології. Суб'єкт оцінки 

визначає міру (аксіологічну норму) ставлення до споживання ресурсу, 

виходячи з тієї ціннісної ієрархії, яка існує в його свідомості. Формування 

такої норми для російського колективного суб'єкта оцінки тісно пов'язане, 

по-перше, з морально-етичним православним кодексом, по-друге, з 

соціальним укладом – «соборним житієм». З огляду на це морально-етичне 

схвалення отримує тороватый ('щедрий') і засуджується скупой як такий, що 

не бажає надавати допомогу, ділитися з тими, хто потребує. 

Четвертий розділ «Аксіолінгвістична динаміка російської 

економічної свідомості в петербурзький період: системно-мовний 

рівень» містить аналіз лексики, яка була запозичена з західноєвропейських 

мов і зазнала ціннісних змін завдяки адаптації до аксіосфери РЛК.   

Аксіологічний підхід до аналізу мовної репрезентації буденного модусу 

РЕC дозволяє зробити висновок про те, що в РЛК петербурзького періоду 

цінності святості-праведності (турбота про спасіння душі) як термінальні 

цінності буття, як і раніше, стоять вище утилітарних цінностей накопичення 

матеріальних благ і збагачення, які могли бути наявними в індивідуальній і 

груповій свідомості (наприклад, у купецькій свідомості – ЛК-типаж  

РУССКИЙ КУПЕЦ або у свідомості людини західноєвропейських цінностей 

– ЛК-типаж ШТОЛЬЦ) тільки як інструментальні. 

Аксіологічний рівень концептуалізації економічної діяльності та 

економічних відносин виявляє в РМС тенденцію оцінювати поведінку 

людини, виходячи  передусім з мотивів, цілей її діяльності,  а не  результатів. 
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У РЛК трудова діяльність, яка  заслуговує на  високу моральну оцінку, 

набуває багатьох обмежень: здійснюючи діяльність, людина повинна думати 

про засоби (делец), не повинна хитрувати (ловчить, хитрить), бути занадто 

діловою, спрямованою на найближчі прагматичні цілі (деляга, деловар). 

Негативно оцінено матеріальну вигоду як результат діяльності (корысть, 

нажива), діяльність не повинна бути дріб'язковою, суєтною, вона має бути 

чимось більшим, вищим, ніж щоденні справи (суета). Різко негативну оцінку 

отримує приобретательство, выгода, які стають підґрунтям світогляду 

людини (алчность,  стяжательство).  

Семантична еволюція, ущільнивши номінативний простір ТД, не 

змінила ціннісного вектору, який зберіг актуальність та позитивні оцінки  

старанності, взаємодопомоги (прилежания, усердия, взаимопомощи) в праці, а 

також служіння (служение, служба) як основного призначення людини, т. зв. 

етики служіння в РЕС, з чого випливає, що ТД є  виконання службових 

обов'язків. Отже, служіння – це ціннісний орієнтир трудової активності 

суб'єкта. Системно-мовна об'єктивація відносин економічних суб'єктів ТД, що 

наявна в бінарній опозиції «кооперація/конкуренція», свідчить про акцентуацію 

в РМС цінностей взаємодопомоги та співпраці (103 лексеми). Семантичні 

компоненти  'спільність' ('совместность'), 'суперечка' ('спор'), 'старанність' 

('усердие'), 'супротивник' ('противник') у вербалізації змагання дають змогу 

стверджувати, що початковий процес формування концептуального простору 

конкуренції (соревнование)  відбувався в межах комунітарних ціннісних 

орієнтирів колективізму (со-вместность, со-ревнование – префікс со-) та 

старанності (корінь – ревн-). Когнітивна метафора конкуренції як боротьби,  

характерна для західноєвропейської культури, не акцентуйована в РМС.   

Концептуалізація конкуренції  здійснюється з опертям на ідею спільності, що 

втілено у внутрішній формі всіх власне російських слів відповідних значень та   

в запозичених лексемах, адаптація яких свідчить також про переосмислення 

цих відносин з опертям на ідею спільності (совместности), представлену в 

лексемах-аналогах (пор. соискатель, состязатель та ін.) 

Культури, в яких домінують цінності співпраці та взаємодопомоги 

(сотрудничества,  взаимпомощи), зорієнтовані у ТД не на результат, а на 

узгодженість та гармонію міжособистісних стосунків у трудовому колективі. 

Вербалізація концептуального простору співпраці та взаємодопомоги має 

високу номінативну щільність та позитивну оцінність, що свідчить про 

актуальність відповідних ознак: допоможение, допомочь, помочь, помочник,  

помощь, помощник/-ница, пособить, пособие, пособление, послуга, послужение,  

послуживец, послужилец, пособник/-ница, пособлять, пособство, пособствие,   

пособствовать, пособствователь, пособствование, пособщик/-ица, 

пособь, содействие, содействовать, содействователь/-ница, 

спомощник/-ница, споборник, подспаривать, подспорить, подспорье,  

подмога, выручка та багато інших.   
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Запозичена лексика майже не представлена в номінативному просторі 

багатства / бідності. Динаміка виявилася в перерозподілі ядерних і 

периферійних зон у семантичній структурі вербальних репрезентантів: поява 

відповідних значень у лексичній фіксації майнового розшарування суспільства 

в опозиції багатій / бідняк закріпила економічний статус категорії багатство / 

бідність. У цілому розглянутий концептуальний фрагмент зберіг свою ціннісну 

православну орієнтацію на малотребие і нестяжательство, співчуття і 

допомогу нужденним (нищетолюбие, нищекормство), несхвальне ставлення до 

багатства та прагнення до нього (златолюбие, стяжательство). 

Концептуалізація скупості / щедрості, зберігаючи ціннісні орієнтири, не 

виявляє ознак істотного західноєвропейського впливу: актуальними 

залишаються лінгвокультурні ідеї щедрості-милосердя та ощадливості як 

економного споживання. Антицінностями є користолюбство, прагнення до 

збагачення і марнотратство як непотрібні витрати. 

Релігійні витоки  церковнослов’янізма потребление, що містяться у 

внутрішній формі слова, свідчать про ціннісний зв'язок з семантикою нужды та 

надобности. Отже, споживання в РМС – це задоволення необхідних потреб. 

Ймовірно, вихідна концептуалізація поняття вплинула на сприйняття 

споживання як процесу знищення, розорення, що передбачає  не тільки 

негативні асоціативні зв'язки, але й протиставляється одній із важливіших 

цінностей РМС досліджуваного періоду  – ощадливості. 

У РМС важливу роль відіграє опозиція «високого» і «низького». 

Зокрема, як низьке часто сприймається все, що пов'язане з 

повсякденністю, побутом, матеріальним достатком, побутовою 

влаштованістю (прозою життя), що виявляється в негативних конотаціях 

лексем сытый, обыватель, мещанин та ін. 

В основі цілої низки семантичних протиставлень у концептуальному 

просторі скупості / щедрості, багатства / бідності, побуту  ̶  буття наявна 

опозиція «горний» і «дольний» як високого, духовного до прагматичного, 

приземленого, причому зайва увага до «дольнего», до побуту, до дрібниць 

життя не схвалюється. Про те, що, з точки зору РЛК петербурзького 

періоду, добре, коли людина безкорислива та  неощадлива (нерасчётлива), 

свідчить, зокрема, позитивна характеристика слів широта (широта души) 

й размах (удаль), а також різка негативна оцінка дріб'язковості. 

Ознаки адаптації західноєвропейських концептів до РМС пов'язуються з 

особливостями рецепції ціннісних значень, що суперечать російській 

аксіосистемі. Унаслідок цього запозичена лексика може відображати мутаційні 

та модифікаційні процеси концептуалізації, що відбито в семантичній адаптації 

/ асиміляції в РМС імпортованих понять. Модифікаційні процеси, супутні 

рецепції західноєвропейських концептів, які асимілювалися в РМС, свідчать 

про заповнення лакун відповідними смислами, експлікованими в запозичених 

та власне російських лексемах-аналогах, семантична еволюція яких пройшла в 

межах субсидіарної ціннісної парадигми. 
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У сфері концептуалізації торгівлі відбулися мутаційні процеси, пов'язані з 

імпортом у РМС ідеї комерціоналізації торгівлі, метою якої стає отримання 

(извлечение) прибутку внаслідок посередницької діяльності. Комерція 

усвідомлюється як купецький промысел   –  засіб існування та збагачення не 

тільки суб'єкта цієї діяльності, але й усієї держави. 

На мікрорівні аксіосфери цінності мовної особистості представлено в 

такому різновиді концепту, як ЛК-типаж, який часто стає виразником і носієм 

набору рис національного характеру. Наприклад, ЛК-типажі ОБЛОМОВ і 

ШТОЛЬЦ відображають не тільки ціннісні орієнтири відповідних типізованих 

особистостей, а й виявляють певні домінанти РМС. Опозиція ЛК-типажів 

ОБЛОМОВ / ШТОЛЬЦ символізує проблему цивілізаційного вибору, 

основного для російської культури. Обломов втілює риси, які традиційно 

вважають притаманними російському національному характеру.  

Аксіологічний підхід до аналізу опозиції ЛК-типажів ОБЛОМОВ / 

ШТОЛЬЦ зумовлює оцінку двох типів поведінки та ставлення до життя: 

споглядального й активного. Антагоністичні пари ціннісних та 

поведінкових орієнтацій «споглядальність / діяльність», «раціональне / 

ірраціональне», «прогрес / традиція» відображають ціннісну 

амбівалентність індивідуальної та колективної РЕС. 

Проте, виконавши тактичне завдання економічного та культурного 

підйому Росії, Петро І одночасно значно вплинув на її стратегічний 

розвиток, що  виявилося у зміні культурних та ціннісних пріоритетів. 

Істотні зміни відбулися в ЕК, суть яких полягала в переорієнтації ціннісного 

вектору в бік прагматизму і гедонізму. 

Отже, аналіз системно-мовного рівня репрезентації буденного модусу 

РЕС петербурзького періоду дозволяє зробити такі висновки: 1) незважаючи 

на значне поповнення лексичного складу російської мови запозиченнями із 

західноєвропейських мов, що свідчить здебільшого про імпорт концептів, 

аксіосфера РЛК зберегла свої ключові комунітарні цінності на мета- і 

макрорівнях; 2) запозичення політичної та економічної сфери, що 

відповідають субсидіарним цінностям західноєвропейської свідомості, 

поклали початок формуванню термінологічного апарату економіки 

(аристократия, либерализм, право, капитал, капитализм, коммунизм, 

монополия, порто-франко, коммерция, кредит, банк тощо); 3) семантична 

адаптація запозичених лексем відбувалася з опертям на аксіосистему РМС, 

що зумовило семантичну розбіжність із вихідним значенням в мові-донорі; 

4) оцінна лексика, що об'єктивує концептуалізацію скупості / щедрості, 

бідності / багатства, свідчить про домінантні позиції мораліста-праведника 

як суб'єкта оцінки; 5) на аксіологічному рівні концептуалізації зафіксовано 

запозичені  лексеми, що вербалізують субсидіарні утилітарні цінності, серед 

яких гедонизм, прагматизм, эгоизм, рационализм та ін.  

П'ятий розділ «Мовна репрезентація буденного модусу російської 

економічної свідомості: радянський та пострадянський періоди» 
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присвячено виокремленню з лексики радянського періоду так званих 

«радянізмів» (советизмов) економічної тематики, що мають ціннісне 

навантаження у свідомості та мові радянських часів, та їх класифікації. 

Розглянуто ціннісні зміни, що супроводжували перехід пострадянського 

суспільства до пріоритетів західноєвропейського та американського світів. 

Проаналізовано вербалізацію ключових концептів зазначеного періоду на 

матеріалі  асоціативних експериментів, тлумачних та асоціативних 

словників,  Національного корпусу російської мови.  

Суттєвою особливістю тоталітарної мови є повна або часткова 

трансформація семантики етичної в семантику політичну. 

Ідеологемне наповнення економічних концептів у радянському мовному 

коді відповідало комунітарним цінностям організації побуту, господарства, 

трудової діяльності носіїв РЛК радянського періоду. Ідеологемна база РМС 

сформована з урахуванням ціннісної семантики попередніх періодів 

аксіогенезу, тобто зі збереженням спадкоємності комунітарних цінностей 

РЕС. 

Усталені словосполучення трудовой коллектив, коллектив 

коммунистического труда, дух коллективизма, дух товарищества, 

прислівник единодушно стають індикаторами епохи і ключовими 

комунітарними ідеологемами радянського мовного коду. 

Метацінності попередніх періодів (лінгвоідеологеми – мир, родство, 

соборность), зберігши референційне значення спільності, єдності, 

набувають нових мовних форм: советский народ, трудовой коллектив, 

братская семья народов. Аксіокатегорію єдності в радянський період 

представлено в лексемах коллективизация, советская общественность, 

коммуна, товарищество, советы, комитеты, а також у прикметниках 

общесоюзный, общесоветский, общепартийный, общенародный тощо. 

Ідеологічний зміст просторового символу Советский Союз повністю 

відповідає «главной организующей идее» тоталітарного мислення – ідеї 

«єдності великого суспільства». 

  Усе перераховане вище створює семантичну спадкоємність 

аксіокатегорій РЕС, завдяки якій формується ідеологемна база радянського 

мовного коду. Відповідно, антицінності пріоритету особистого, 

індивідуального блага й способу життя, брак єдності в суспільстві мають 

пресупозитивні негативні оцінки: антиобщественник, групповщина, 

единоличник, кружковщина, кучкизм, частник, частнособственнический, 

обыватель, обывательщина, мещанство. 

Цінності попередніх періодів було покладено в аксіологію праці 

радянського пропагандистського дискурсу, оскільки жодне штучне 

насадження цінностей без опертя на вже наявні в МС ціннісні смисли не 

здатні істотно вплинути на національну аксіосферу. Ідею служіння актуалізує 

ідеологемний компонент  ̶  самовіддана праця на благо Батьківщини: трудовой 

героизм,  трудовой энтузиазм, социалистическое соревнование, передовик, 
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ударник, стахановец, стахановское движение, ударничество, 

соцобязательство та ін. 

Критерієм інтенсивності праці слугують ідеологічні кліше трудовой 

энтузиазм, трудовой подъём, трудовой героизм, де лексеми энтузиазм, 

подъём і героизм зводяться до синонімів, а прикметник трудовой виконує 

прагматичну функцію мобілізації адресата, залучення його до праці. 

Новими економічними концептами РЕС радянського періоду – мовними 

індикаторами епохи – вважаємо концепти ПЛАН і ДЕФИЦИТ.   

Метарівень цінностей РЕС пострадянського періоду представляють 

концепти ЕДИНСТВО (ЛК-прототипи – род, мир, община, соборность, 

общность), БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ (ЛК-прототипи – сердоболие, 

милосердие, взаимопомощь), СПРАВЕДЛИВОСТЬ (ЛК-прототип правда), 

кожен з яких виявляє прототипові риси на всіх рівнях концептуалізації. 

Системно-мовний, асоціативно-вербальний та текстовий рівні репрезентації 

виокремлених концептів демонструють семантичну й прагматичну 

співвіднесеність мовних засобів, що апелюють до концептів, з їх 

попередниками-прототипами. 

Опертя на справедливість як етичну цінність РЕС призводить у 

результаті до економічної нестабільності, бідності на відміну від 

утилітаристського закону, що забезпечує економічне процвітання і добробут 

суспільства. 

Динаміка мовної об'єктивації РЕС у пострадянський період 

засвідчена у двох напрямах: 1) втрата компонентів значень слів, 

зумовлених впливом марксистської ідеології (так, наприклад, у 

нейтральному, неіронічному контексті мас-медіа і популярному 

економічному дискурсах неможливе вживання словосполучень типу акулы 

капитализма, буржуазные экономисты, происки империалистов тощо); 2) 

запозичення оцінних прагматичних компонентів, конотацій лексем 

унаслідок активного проникнення семантичних кальок із західних мов, 

зокрема й вторинного запозичення (амбиция, амбициозный, 

востребованный, выгода, вызов,  карьерист, комфортный,  пафосный, 

проект, проблема, рентабельный, успешный, эффективный); 3) 

імпортування понять ринкової економіки, суспільства споживання (бренд, 

гламур, дисконт, имидж, консумеризм, лакшери, маркетинг, пиар, 

реклама, шопинг). 

Макрорівень аксіосфери пострадянської РЕС містить нові економічні 

концепти – УСПЕХ, КОМФОРТ, ИМИДЖ, ціннісний складник яких є 

значно актуалізованим у свідомості носія сучасної РЛК. Ці концепти 

відіграють визначальну роль в економічних відносинах між людьми, 

оскільки є відображенням нових ціннісних настанов. Динаміка змін, що 

відбуваються як у структурі економічних концептів, так і в їх рівневій 

співвіднесеності, пов'язана з дерадянізацією РЛК, що віддзеркалено в 

сучасних дискурсивних практиках носіїв РЛК. Кожен із зазначених концептів 
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виявляє в мовній об'єктивації разом з дерадянізацією елементи європеїзації 

(американізації, лібералізації) культурних смислів, що стоять за їх 

вербальними репрезентантами. 

Нові концептуальні індикатори сучасної РЕС – концепти, що 

представляють економічні цінності офіційного мас-медіа дискурсу в 

пострадянський період – макроконцепт ЭКОНОМИКА, а також концепти 

РЫНОК, ЛИБЕРАЛИЗМ, БИЗНЕС, КОНКУРЕНЦИЯ, КРИЗИС 
виявляють тенденції до ідеологізації відповідних понять у МС сучасних 

носіїв РЛК. 

Особливо значущим для макрорівня аксіосфери РЕС пострадянського 

періоду стає концепт НЕФТЬ, який ми вважаємо спадкоємцем ЛК-

прототипів золото (загальноєвропейський концепт) та російського концепту 

ХЛЕБ як символів та джерел економічного добробуту народу. 

Аналіз мовної репрезентації аксіосфери ЕС сучасних носіїв РЛК 

засвідчив, що для неї характерний ціннісний дуалізм, викликаний 

конкуренцією неоліберальних (субсидіарних) цінностей та аксіокатегорій 

попередніх періодів (комунітарних цінностей).  

Результати анкетування та асоціативних експериментів виявили  

перевагу емотивного складника в інтерпретації та сприйнятті економічних 

понять, актуальних у сучасній РЕС. Логіко-раціональне ставлення до аналізу 

власної економічної поведінки та державної економічної політики властиве 

мінімальній кількості респондентів (7%). Проте досить високими є 

показники прагматичних ціннісних орієнтацій ЕС у сучасних молодих носіїв 

РЛК, що в цілому відповідає результатам соціологічних досліджень. 

 

ВИСНОВКИ 

 

 ЕС – це комплекс уявлень (ідей) у галузі господарської життєдіяльності 

суспільства, що ґрунтується на певній системній ієрархії цінностей, яка є 

регулятором господарської поведінки (дії) економічних суб'єктів. Економічна 

концептосфера як статичний ідеальний конструкт протиставлена динамічній 

діяльнісній системі економічної свідомості.  

Економічна концептосфера є сукупністю економічних концептів, яка 

об'єктивується в мовній свідомості та визначає тип мовної особистості 

економічного суб'єкта; специфічні елементи ЕК отримують індивідуальне 

осмислення в процесі формування мовної особистості як конкретного носія 

лінгвокультури. При цьому лінгвокультурну спільність колективу 

забезпечено наявністю в економічних концептах інваріантного поняттєвого і 

ціннісного змісту, що дозволяє говорити про правомірність виокремлення 

загальнонаціонального шару мовної колективної ЕС. 

Аксіосферу РЕС представлено як специфічний набір ціннісних 

домінант, кожна з яких відповідає тому чи іншому періоду аксіогенезу. 
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Особливості структурної ієрархії аксіосфери виокремлено шляхом аналізу 

фактів мовної об’єктивації економічних концептів.  

Категорія «цінність» є релевантною для лінгвістичного аналізу, 

здійсненого в історичній ретроспективі, оскільки, по-перше, мова і 

комунікативна діяльність виступають важливою формою репрезентації 

цінностей, відкриваючи доступ до ціннісно-нормативної системи соціуму; 

по-друге, в кожний конкретно-історичний період колективну національну 

свідомість і свідомість окремих індивідуумів можна схарактеризувати за 

системою їхніх ціннісних пріоритетів. 

Структура концептуалізації ЕС охоплює логіко-раціональний, 

психологічний та аксіологічний рівні. Зміст логіко-раціонального рівня 

визначено аналізом поняттєвих ознак вербалізації економічних концептів, 

тобто узгоджено з об’єктивними моделями знання. Психологічний та 

аксіологічний рівні змодельовано завдяки результатам аналізу системно-

мовної та текстової репрезентації економічних концептів буденного 

модусу ЕС, тобто спираючись на оцінні уявлення, об’єктивовані на 

текстовому рівні репрезентацій, а також у семантичних пресупозиціях, 

конотаціях, фонових знаннях, що виокремлено з прагматичних 

компонентів значень лексем-репрезентантів економічних концептів. 

Пресупозиційні компоненти ціннісної семантики економічно 

релевантної лексики не тільки зумовлюють, але й формують економічний  

фрагмент мовної моделі світу, який виявляє стійкість метарівня аксіосфери 

РЕС в усі періоди існування російської мови.  

Аналіз мовних фактів репрезентації буденної свідомості дозволив 

визначити семантичні схеми розвитку вербалізаторів економічного концепту, 

що експлікують механізм взаємовідношення системи цінностей із системою 

мовних процесів, за допомогою яких передають економічні знання та 

уявлення. Національно-культурну своєрідність економічного концепту 

відображено здебільшого в його ціннісному складнику та визначено місцем,  

яке  ім’я концепту  посідає в аксіосистемі мовної свідомості. 

У процесі мовної концептуалізації РЕС важливе значення мають етичні 

цінності метарівня, що відсилають до універсальних понять культури – слів-

цінностей, як-от: справедливость, правда, равенство та етноспецифічних – 

сочувствие, сострадание, взаимопомощь, родство, які в РМС вступають у 

певні еволюційні семіотичні ряди, що об'єктивують інваріантні та змінні 

компоненти, серед яких особлива роль належить ціннісним, ідеологічно 

зумовленим оцінно-експресивним конотаціям.  

Аксіогенез ЕС здебільшого визначено його ініціальним станом. Під 

час зміни національно-культурних ціннісних парадигм, зумовлених 

змінами соціально-історичних умов життя мовної спільноти, склад та 

ієрархічні відносини ціннісних домінант концептосфери 

трансформуються. Концепти мета- та макрорівнів аксіосфери зазнають 

змін у структурі, зберігаючи при цьому свою роль. Словникові матеріали 
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свідчать, що в змісті лексичних одиниць з часом відбувається 

акцентування одних сем і, навпаки,  зникнення інших, актуалізація 

потенційних сем та поява нових. Зважаючи на це, домінантні концепти 

метарівня зазнають діахронічних змін структури, відбувається процес 

реномінаціі, але це не впливає на їхню стабільну позитивну оцінність.  

Назви, що є номінантами концептів макрорівня в попередній період 

аксіогенезу, набувають як нового значення, так і протилежної  чи нейтральної 

прагматичної оцінки або конотації. Процес пейоративізації та 

меліоративізації значень лексем становить типовий спосіб кодування 

інформації про зміну ціннісного статусу економічних концептів на рівні 

семантичної структури вербальних репрезентантів. 

Мікрорівень аксіосистеми демонструє актуальність лінгвокультурних 

типажів того чи іншого періоду аксіогенезу ЕС: «праведник», «русский 

купец», «русский чиновник», «Обломов», «стахановец», «гомо советикус», 

«русский интеллигент», «мешочник», «новый русский», «бомж», 

«гастарбайтер», «мажор», «либерал» (реформатор, западник), «олигарх»  

тощо. Об’єктом оцінки в російській мові виступають два модальних типи 

особистості: мораліст-праведник (правдолюб) та прагматик.    

У буденному модусі РЕС пострадянського періоду, за даними 

Національного корпусу російської мови за 1991–2008 роки та результатами 

асоціативних експериментів, спостерігається ціннісний дуалізм, викликаний 

конкуренцією субсидіарних та комунітарних цінностей. Аналіз мовних 

фактів Національного корпусу російської мови за 2008–2015 роки ілюструє 

певні ознаки процесу   рерадянізації ціннісної системи РЕС, що, можливо, 

означає відновлення пріоритету комунітарних цінностей попередніх 

періодів: коллективизма, родства, единства, социального равенства, 

взаимопомощи і справедливости в РМС.     

Мовним підтвердженням переваги етичних настанов в економічному 

фрагменті РМС є те, що в корелятивних парах позитивно конотованою 

виступає лексема, яка відтворює в асоціативно-семантичному полі 

моральні цінності, показники емоційно-моральної позитивної оцінності. 

Це, у свою чергу, свідчить про пріоритет у РМС піднесеного над ницим, 

земного і внутрішнього над зовнішнім. Усе зазначене стосується як 

києворуського періоду формування мовної свідомості, в якому було закладено 

основи бінарної концептуалізації світу, так і сучасного стану РМС. 

Етичні цінності справедливости, равенства, милосердия (сострадания), 

родства и взаимопомощи перебувають на метарівні і зумовлюють ставлення 

до цінностей макрорівня, лексичне втілення яких свідчить про системне 

протиставлення «високого» і «низького», «внутрішнього» і «зовнішнього». 

Негативних конотацій набувають лексеми, що фіксують утилітарні 

цінності, співвідносні в РМС із «зовнішнім», минущим і ницим. 

Неасертивні компоненти значення, вербалізовані в запозичених лексемах 

компромисс, конкуренция, коммерция, либерализм, прагматизм, практицизм, 
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рационализм, приватность тощо, які не мають російських еквівалентів, 

містять не властиві російській моделі світу смисли та все ще зберігають 

негативні асоціації в РМС.  

Значний інтерес  становлять ті конфігурації значення, які повторюються 

як фонові в цілій низці мовних одиниць. Під час аналізу семантичної 

еволюції російської економічно орієнтованої лексики ми виявили ціннісні 

мотиви, багаторазово повторювані в значенні багатьох російських лексичних 

одиниць і фразеологізмів. Більшість із таких лексем, що втілюють стійкі 

аксіокатегоріі РЕС, є характерними саме для РЛК: родные, широта, общение, 

простор, размах, раздолье, справедливость, соборность.  

Негативні конотації мають як лінгвоспецифічні російські та 

церковнослов'янські лексеми, як-от: вещенеистовый, вещелюбец, 

сладострастие, мелочный, быт, мещанство, пошлость, обыватель, особь, 

примиренчество, попустительство, соглашательство, интеллигентщина, 

мелкособственнический, частнособственнический, самомнение, 

самонадеянность, расчётливость, самоуверенность, умничать тощо, так і  

загальноєвропейські запозичені лексеми амбиция, буржуазия, буржуазный,  

индивидуалист,  капитализм, капиталистический, карьерист тощо.  

Позитивних конотацій набувають у РМС лексеми з семою 'побутова 

скромність' – малотребие, непритязательность, аскетизм, а також слова з 

ідеологемною семою радянського мовного коду 'активне ставлення до 

дійсності', 'небажання йти на примирення з дійсністю' – 

бескомпромиссность, нетерпимость, непримиримость, непреклонность, 

несгибаемость тощо. Однак ці та багато інших фактів не дозволяють 

говорити про якесь «особливе» місце російської мови на тлі інших 

європейських мов. Безумовно, існують лінгвоспецифічні характеристики 

російської мови, про які неодноразово згадувалося в багатьох лінгвістичних 

дослідженнях, однак російська мова належить до мов «європейського 

стандарту», маючи набагато більше з європейськими мовами спільних рис, 

ніж відмінностей. 

Система презумпцій, узгоджених між собою та повторюваних значень 

цілої низки мовних одиниць, є своєрідним мовним архетипом або мовною 

матрицею, яку підсвідомо носії лінгвокультури сприймають як аксіоматичну. 

Ці неявні смисли, які складно піддаються експлікації, дозволяють виявити 

«неринковість» та антигедоністичну спрямованість РЕС. Не лише в 

офіційному дискурсі, але й на рівні буденної свідомості виявляється 

ціннісна спадкоємність ідей колективізму, соціальної рівності, 

справедливості на фоні низької значущості економічних утилітарних 

цінностей вільної та чесної конкуренції, захисту та охорони прав 

приватної власності, високого рівня якості життя тощо.  

Причини такої концептуалізації економічного простору полягають в 

особливій аксіопрограмі РЕС, у якій багатство, як і господарство та приватна 
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власність (на відміну від західної свідомості, де ці поняття стали 

священними), не мають самодостатньої термінальної цінності.   

Ми робили припущення стосовно зміни ціннісних орієнтирів ЕС, що 

відображено в її мовній репрезентації (тобто стереотипних уявленнях про 

економіку, господарство, працю, власність, вигоду, про багатих і бідних, 

жадібних і щедрих тощо) в переломні моменти розвитку суспільства та 

мови. Цю гіпотезу було перевірено на мовному матеріалі. Аналіз 

засвідчив, що господарські, економічні уявлення в сучасній РЕС на 

початку третього тисячоліття відображають стійкість ціннісної 

прототипної моделі. Це свідчить про її глибоку вкоріненість у буденному 

модусі РЕС. Разом з тим спостерігається оцінне варіювання, оновлення 

лексичного наповнення типових фрагментів ЕС, зумовлене 

соціокультурними чинниками і залежне від точки зору суб'єкта оцінки, 

реалізованої в тексті. 

Дослідження мовного втілення економічних концептів дозволяє 

підтвердити припущення стосовного того, що в аксіосфері РЕС домінують 

риси Х-матриці, тобто комунітарні цінності. Проте започаткована нами 

спроба створення типології цінностей і норм РЕС, відображених у РЛК, 

довела, що вона (типологія) об'єднує в собі економічні цінності різних 

інституційних матриць, які іноді навіть суперечать одна одній. Ціннісна 

амбівалентність сприяє розвитку різних економічних формацій, пріоритет 

кожної з яких залежить від ступеня актуалізації тих чи інших соціальних 

пріоритетів у конкретну епоху. Найбільш перспективними є дослідження 

векторів і причин цієї актуалізації, а також діагностика ступеня її впливу 

на структуру теоретичної (пасивної) та практичної (активної) РЕС.   

Отже, репрезентуючи загальне уявлення про мовну об'єктивацію 

російського економічного концептуального простору, ми визначили й 

національну своєрідність аксіосфери РМС. Особливості семантичних змін, 

розвиток синтагматичних та парадигматичних зв’язків, архаїзація слів, їх 

повторне відродження, причини появи / зникнення оцінності, ідеологічне 

наповнення семантики вербальних репрезентантів економічних концептів – 

це все мовні ілюстрації еволюції РЕС.   

Дослідження мовного втілення ціннісних домінант РЛК дає змогу не 

тільки проаналізувати буденний модус РЕС, але й відкриває нові можливості 

для системного підходу до вивчення аксіогенезу мовної свідомості та  

лінгвокультури нації в цілому. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

Монографії: 
 

Яроцкая Г. С. Аксиогенез экономического сознания в русской 

лингвокультуре [монографія] / Г. С. Яроцкая. –  Одесса : Одесский нац. ун-т 

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/


- 25 - 

 

имени И. И. Мечникова, 2013. – 552 с.  [ред. Л. О. Петрова; ОНУ 

імені І. І. Мечникова] [32,09 д. а.]. (Рецензии: В. И. Карасик [Рецензия на 

монографию]: Яроцкая  Г. С. Аксиогенез экономического сознания в русской 

лингвокультуре [монография] / Г. С. Яроцкая. –  Одесса : Одесский нац. ун-т  

имени И. И. Мечникова, 2013. – 552 с.] // Мова : наук.-теор.часопис з мовозн. 

– Одеса : Астропринт, 2014. – № 21. – С. 266-267). 

 

 Статті у наукових фахових виданнях України:   
 

1. Яроцкая Г. С. Основные концепты русской языковой картины мира / 

Г. С. Яроцкая // Русская филология. Украинский вестник: республиканский 

научно-методический журнал: гл. ред. И. И. Степанченко. – Харьков, 2001. – 

№  3(19). – С. 73-78. 

2. Яроцкая Г. С. Проблемы интерпретации аномальных высказываний / 

Г. С. Яроцкая // Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства. Текст і 

його складники / М-во освіти і науки України; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова; гол. ред. Д. С. Іщенко. – Одеса: Астропринт, 2002. – № 7. 

– С. 274-278. 

3. Яроцька Г. С. Порівняльний аналіз української та російської 

комунікативної поведінки /Г. С. Яроцька // Записки з українського 

мовознавства. Вип. 12. «Українська ментальність: діалог світів». Збірник 

наукових праць: відп. ред. О. І. Бондар. – Одеса, 2003. – С. 318-326. 

4. Яроцкая Г. С. Английские концепты в русском языковом сознании / 

Г. С. Яроцкая // Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства: М-во 

освіти і науки України; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова; гол. ред. 

Д. С. Іщенко. – Одеса: Астропринт, 2006. – № 11. – С. 150-155. 

5. Яроцкая Г. С. Концепт “польза” в рекламном дискурсе и в системе 

ценностей утилитарной этики / Г. С. Яроцкая // Записки з загальної 

лінгвістики: збірник наукових праць = opera annua in linguistica generalis/ за 

заг. ред. Н. В. Бардіної. – Одеса: Астропринт, 2008. – Вип. 8-9. – С. 309-317.    

6. Яроцька Г. С. Концепт “марнотратність/ бережливість/ скупість/щедрість” 

як фрагмент економічної свідомості українців / Г. С. Яроцька // Науковий 

вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: збірник 

наукових праць. – Філологічні науки. Мовознавство: гол. ред. Г. Л. Аркушин. 

– 2009. – № 16. – С. 170-176. 

7. Яроцкая Г. С. Языковая репрезентация экономического сознания: 

принципы лингвокультурологического исследования / Г. С. Яроцкая // 

Мова: Науково-теоретичний часопис / М-во освіти і науки України; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова; гол. ред. Д. С. Іщенко. – Одеса: Астропринт, 

2009. – № 14. – С. 42-47. 

8. Яроцкая Г. С. Психолингвистический портрет “кризис” в русской 

лингвокультуре / Г. С. Яроцкая // Вісник Харківського національного 
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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/


- 26 - 

 

Збірник наукових праць. Філологічний факультет. Мовознавство, 
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ім. М. П. Драгоманова. – 2011. – С. 230-235. 

13. Яроцкая Г. С. Ценностная маркированность экономических терминов в 
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Г. С. Яроцкая // Актуальные проблемы экономики и менеджмента: теория, 

инновации и современная практика: монография. Книга третья // под ред. 

Э. А. Кузнецова — Херсон: Гринь Д. С., 2014. – С. 117-153.   

41. Яроцька Г. С. Колективне та індивідуальне в мовній концептуалізації 
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АНОТАЦІЯ 

Яроцька Г. С. Мовна репрезентація економічної свідомості в російській 

лінгвокультурі.  – Рукопис.  

        Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.02 – російська мова. – Київський національний              

університет імені Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2015.  

У дослідженні запропоновано лінгвокультурну інваріантну модель 

ціннісної динаміки російської економічної свідомості, виявлено 

закономірності та тенденції зміни ціннісних парадигм у російській 

лінгвокультурі. 

Етичні цінності перебувають на метарівні і зумовлюють ставлення до 

цінностей макрорівня, лексичне втілення яких свідчить про системне 

протиставлення «високого» і «низького», «внутрішнього» і «зовнішнього». 

Негативних конотацій набувають лексеми, що фіксують утилітарні цінності, 

співвідносні в  російській мовній свідомості із «зовнішнім», минущим і 

ницим.  

Система презумпцій, узгоджених між собою та повторюваних значень 

цілої низки мовних одиниць, є своєрідним мовним архетипом або мовною 

матрицею, яку підсвідомо носії лінгвокультури сприймають як аксіоматичну. 

Ці неявні смисли, які складно піддаються експлікації, дозволяють виявити 

«неринковість» та антигедоністичну спрямованість російської економічної 

свідомості. У російській лінгвокультурі виявляється ціннісна спадкоємність 

ідей колективізму, соціальної рівності, справедливості на фоні низької 

значущості економічних утилітарних цінностей вільної та чесної 

конкуренції, захисту та охорони прав приватної власності, високого рівня 

якості життя тощо.  

У роботі доведено, що пресупозиційні компоненти ціннісної семантики 

економічно релевантної лексики не тільки зумовлюють, але й формують 

економічний фрагмент мовної моделі світу, який виявляє стійкість метарівня 
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аксіосфери економічної свідомості в усі періоди існування російської мови та 

лінгвокультури.  

 

Ключові слова: мовна свідомість, російська лінгвокультура, аксіогенез, 

економічний концепт, семантична пресупозиція. 

 

АННОТАЦИЯ 

Яроцкая Г. С.  Языковая репрезентация экономического сознания в 

русской лингвокультуре. – Рукопись.    

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.02 – русский язык. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины. – Киев, 2015.   

 Диссертация посвящена установлению  лингвокультурных и  

аксиологических  параметров семантической динамики  русского 

экономического сознания. Исследование позволило рассмотреть значительный 

пласт языковых явлений под новым углом зрения в лингвокультурной 

парадигме, глубже осмыслить закономерности эволюции экономических 

концептов, их роль в формировании языкового сознания и в конечном итоге  –  

специфику русской лингвокультуры в её ценностной ориентации.  

 Языковое воплощение  экономического сознания  рассмотрено на логико-

рациональном, психологическом и аксиологическом уровнях. Содержание  

логико-рационального уровня определяется анализом понятийных признаков 

экономических концептов, то есть согласуется с объективными моделями знания. 

Психологический и аксиологический уровни моделируются в результате анализа 

системно-языковой, ассоциативно-вербальной и текстовой репрезентации 

экономических концептов с опорой на оценочные представления, семантические 

пресуппозиции, коннотации, фоновые знания, входящие в значение лексем-

репрезентов экономических концептов. На аксиологическом уровне выделяются 

наиболее существенные, актуальные смыслы — ценностные доминанты, 

соединение которых и образует определенный тип институциональной матрицы,  

которая  поддерживается  и сохраняется  в языке. Подтверждением ценности, 

актуальности для языкового сознания того или иного концепта может служить 

лексико-семантическая (в том числе и коннотативная) и деривационная 

активность его вербальных репрезентантов. Подобная активность слова в целом 

пропорциональна его частотности, степени многозначности, 

словообразовательной и фразеологической продуктивности, разнообразию 

синтагматических возможностей.    

 Аксиосфера русского экономического сознания представлена в 

данной работе как многоуровневое образование, где на метауровне 

находятся универсальные ценностно-смысловые ориентиры 

терминального характера; макроуровень – ценностные системы, 

принимаемые в границах той или иной социоэкономической общности. 
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Такие ценности относятся к разряду инструментальных (тактических), 

утилитарных ценностей. Завершает ценностную шкалу микроуровень –  

личностные ценности как ориентиры экономического поведения субъекта  

–  лингвокультурного типажа.  

В работе доказывается, что концептуальный набор ценностных 

доминант  мета- и макроуровней остается неизменным и сохраняет свою  

коммунитарную ориентацию. При этом в структуре концептов формируются 

новые аксиологические признаки, индуцированные преломлением ценностей 

православия (киеворусский и московский периоды), ориентиров 

западноевропейской культуры (петербургский  период) и идеалов 

коммунистической идеологии (советский период).  Микроуровень  

демонстрирует актуальность лингвокультурных типажей в тот или иной 

период аксиогенеза: «праведник», «русский купец», «русский чиновник», 

«обломов»,  «стахановец», «гомо советикус», «новый русский»,   

«кооператор», «мажор», «либерал»  и др. В качестве субъекта оценки в 

русском языке могут выступать два модальных типа личности: моралист-

праведник (правдолюб) и прагматик.  

Исследование показало, что пресуппозитивные компоненты   

аксиосемантики экономически релевантной лексики не только  

предопределяют, но и формируют ценностный экономический фрагмент   

языкового сознания. Благодаря этому  т. н. программированию  

сохраняется устойчивость метауровня аксиосистемы экономического 

сознания во все периоды существования русского языка.   

Система презумпций, согласованных между собой и повторяемых в 

значениях целого ряда языковых единиц, представляет собою своего рода 

языковой архетип или языковую матрицу, подсознательно воспринимаемую 

носителями лингвокультуры как аксиоматичную. Эти неявные смыслы, с 

трудом поддающиеся экспликации, тем не менее позволяют выявить 

«нерыночность» и антигедонистическую направленность русского 

экономического сознания. Не только в  официальном дискурсе, но и на 

уровне обыденного сознания (бытового дискурса) обнаруживается  

ценностная преемственность приоритета идей коллективизма, социального 

равенства (коммунитарной идеологии), бытового аскетизма, справедливости 

(родство, сострадание, взаимопомощь) на фоне низкой значимости 

экономических утилитарных ценностей свободной и честной конкуренции, 

защиты прав частной собственности (субсидиарных ценностей) и высокого 

уровня качества жизни. Причины такой концептуализации экономического 

пространства  лежат в особой аксиопрограмме, в которой богатство, как и 

хозяйство и частная собственность (в отличие от западного сознания, где эти 

понятия стали священными), не представляют самодовлеющей 

терминальной ценности.        
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Таким образом, экономические представления в современном русском 

языковом сознании отражают устойчивость ценностной прототипической  

модели. Это  свидетельствует о ее глубокой укорененности в обыденном 

модусе русского экономического сознания. 

 

Ключевые слова: языковое сознание, русская лингвокультура, 

аксиогенез, экономический концепт, семантическая пресуппозиция. 
 

SUMMARY 

 

Yarotska G.S. Verbal representation of economic consciousness in the 

Russian language and culture. – Manuscript. 

Thesis for a Doctoral degree in Philology: Speciality 10.02.02 – Russian 

language.  – Taras Shevchenko Kyiv National University. – Kyiv, 2015. 

 

The dissertation is dedicated to the research of the evolution of the value system 

in Russian economic consciousness. Such system is reflected in the language – 

specifically, its presumptions, frequency of word usage and semantic development of 

certain areas of word meanings.  

Our analysis of the semantic evolution of the Russian lexicon relating to 

economic concepts has uncovered certain value-laden connotations – reoccurring in 

the meanings of a number of Russian words and phraseological units. 

The system of presumptions – which are correlated and recurrent in the lexical 

meanings of multiple lexemes in the Russian language - represents a certain linguistic 

archetype, or a linguistic matrix, that is subconsciously perceived by Russian-

language speakers as axiomatic. Such presumptions are not explicit, but they still 

reveal the anti-utilitarian and anti-hedonistic orientation of Russian economic 

consciousness. In such consciousness, the concepts of collectivism, social equality, 

social justice and domestic austerity have priority over utilitarian values and the 

concepts of fair competition, protection of private property rights and a high level of 

quality of life, in the materialistic sense. The reasons for such conceptualization of 

economic space lie in a certain axiomatic code in which wealth and private property 

do not have an intrinsic value, in contrast to Western economic consciousness, where 

such concepts have become sacred. 

 

Key words:  language consciousness, Russian language and culture, evolution of 

values, economic concept,  semantic presumptions. 
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