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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Мовні контакти представників різних культур визначають можливість 

участі комунікантів у виробничо-пізнавальній діяльності. Успішна взаємодія 

людей різної національної та культурно-цивілізаційної приналежності 

можлива завдяки врахуванню і розумінню специфіки їхньої комунікативної 

поведінки.  

Лінгвофілософським підґрунтям для вивчення комунікативної 

поведінки послугували вчення В. фон Гумбольдта, Г. Гегеля, Ф. де Сосюра, 

М. Гайдеггера, Г. Г. Гадамера, М. М. Бахтіна, Е. Гуссерля, М. Мерло-Понті, 

Л. Вітгенштейна, Дж. Л. Остіна, Дж. Р. Серля, Г. П. Грайса, Дж. Н. Ліча, 

П. Ф. Стросона, Е. Бенвеніста, A. Барбера і Р. Стейнтона. Лінгвістичним 

дослідженням комунікативних процесів у різних типах дискурсу 

присвячували увагу Т. А. Ван Дейк, К. Пайк, Р. Вест і Л. Тернер, 

О. В. Падучева, Й. А. Стернін, С. Г. Тер-Мінасова, Л. І. Павловська, 

В. І. Карасик, О. В. Фадеєва, Г. Г. Почепцов, О. О. Селіванова, Ф. С. Бацевич, 

А. Д. Бєлова, О. В. Яшенкова, І. І. Сєрякова, В. В. Козловський, 

В. М. Березенко, Л. Л. Славова, О. М. Ільченко, Л. І. Сахарчук, 

І. О. Голубовська, Р. Джонс, К. Дж. Колер, Й. Мяновскі, В. Д. Девіс, 

Д. Таннен, П. Ендрес. Розвідки на основі жанрів медійного дискурсу 

належать О. В. Дмитрук, Н. Феєрклоу, Д. Метісону, М. Реплі, 

Т. В. Шуміліній, M. Брожмі, К. Пітерсу, Й. Джепсену, О.М. Ільченко, 

Д. Л. Алтайді, К. Шнайдеру. На прикладі ділового та бізнес-дискурсу відомі 

праці Ф. Баргієли-Чіаппіні, Т. А. Ширяєвої, Х. Коріш, О. В. Яшенкової, 

Й. В. Данюшиної, Е. Дерікс, Б. Дю-Баблок, М. Е. Гафі, Ю. Магнера, 

Дж. Хукера, І. Ролака, П. Штудера, Б. Томаліна, М. Нікса та ін. 

Актуальність теми дисертації визначається важливістю наукового 

осмислення питань, пов’язаних із комунікативною поведінкою у 

міжкультурній комунікації, зумовлена потребою вивчення 

загальноприйнятих моделей, норм і традицій бізнес-спілкування 

народів. Комунікативна лінгвістика набуває все більшого значення в умовах 

зростання економічної конкуренції у світі, особливо в добу бурхливого 

розвитку інформаційних технологій та глобалізації. 

Бізнес-середовище створює спільне комунікативне поле для 

представників різних мовно-культурних традицій, зокрема через 

використання англійської мови як lingua franca. Незважаючи на значні успіхи 

досліджень у сфері комунікативної лінгвістики щодо етнонаціональної 

специфіки комунікативної поведінки на прикладі багатьох мов і різних типів 

дискурсу, прояви такої специфіки серед англомовних учасників світової 

підприємницької діяльності залишаються нерозкритими. Бізнесмени, які 

надають інтерв’ю медіа англійською мовою, демонструють тактико-

стратегічний арсенал та комунікативні особливості, відмінні від решти 

англомовної або іншомовної аудиторії. Наявність єдиної мовної бази дає 
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змогу об’єктивніше висвітлити комунікативну поведінку респондентів 

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

та механізмів перебігу інтеракції з представниками різних етнолінгвокультур, 

для яких англійська мова є рідною або іноземною, потрібне систематичне 

вивчення та розробка класифікації їхнього тактико-стратегічного арсеналу з 

урахуванням мовно-культурної специфіки. Різнобічне вивчення 

комунікативної поведінки таких респондентів має заповнити прогалини у 

кількох важливих дослідницьких ділянках – дискурсології, теорії 

міжкультурної комунікації, етнолінгвокультурології. Крім того, результати 

такого дослідження стосуються значно ширших питань соціолінгвістики, 

зокрема ступеня асиміляції комунікативної поведінки бізнесменів-

представників різних етнолінгвокультур у англомовному глобалізованому 

просторі.  

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

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

літератури народів світу: взаємодія та самобутність». Тему дисертації 

затверджено Вченою радою Інституту філології Київського національного 

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

Метою дослідження є комплексний аналіз комунікативної поведінки 

підприємців різних етнолінгвокультур під час інтерв’ю англійською мовою. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1)  проаналізувати історію наукових досліджень комунікативної 

поведінки у межах таких галузей гуманітарних знань, як комунікативна 

лінгвістика, міжкультурна комунікація, лінгвістична прагматика, теорія 

масової комунікації, журналістика; 

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

дискурсу; 

3)  виявити чинники, що визначають характер комунікативної 

поведінки учасників англомовного бізнес-інтерв’ю; 

4)  визначити, класифікувати та описати тактико-стратегічний 

репертуар респондентів під час надання інтерв’ю англійською мовою; 

5)  виокремити, типологізувати основні етнолінгвокультури та описати 

ареал їхнього поширення; 

6)  встановити загальні тенденції використання тактико-стратегічного 

потенціалу бізнесменів під час інтерв’ю англійською мовою; 

7) розкрити специфіку реалізації комунікативної поведінки бізнесменів-

представників різних етнолінгвокультур в англомовному інтерв’ю. 

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

представниками бізнесу. 

Предметом дослідження є реалізація комунікативної поведінки 

бізнесменів в англомовному середовищі під час надання інтерв’ю. 

Матеріалом дослідження є 6018 діалогічних дискурсивних фрагментів, 

що містять репліки-відповіді з англомовними підприємцями-представниками 

різних етнолінгвокультур загальним обсягом 473520 слів (2209710 
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друкованих знаків без пробілів), виокремлених методом суцільної вибірки із 

сучасних інтерв’ю англійською мовою. Обсяг і розподіл матеріалу 

дослідження зумовлено прагненням звести до мінімуму суб’єктивний фактор 

відбору матеріалу, оскільки розподіл англомовного інтерв’ю з 

представниками різних країн і сфер бізнес-діяльності відображає 

загальносвітову картину поширення і впливу підприємництва.  

Теоретико-методологічну основу дослідження складають поняття та 

положення, розроблені та описані дослідниками у галузі міжкультурної 

комунікації, теорії масового спілкування. Загалом дослідження ґрунтується 

на загальнонаукових методах аналізу, синтезу та порівняння. Враховуючи 

мету, завдання та джерела дослідження було використано низку спеціальних 

методів: 

 типологічний метод і метод систематизації – розподіл матеріалу на 

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

масиву текстів англомовних інтервʼю з бізнесменами та виокремлення 

комунікативних стратегій і тактик; 

 таксономічний метод – класифікація одиниць аналізу та виявлення 

їхніх ознак, під час дослідження будови текстів англомовних інтервʼю; 

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

кількісні методики дослідження великих масивів тексту, у роботі з 

визначення комунікативних стратегій і тактик, уживаних бізнесменами; 

 квантитативні методики, обробка великого масиву даних: підрахунок 

усіх випадків використання комунікативних стратегій/тактик і подальший 

обрахунок частоти їх вживання у групах інтервʼю та в усьому корпусі; 

 методи комунікативно-функціонального та компонентного аналізу, 

під час відстежування лінгвістичного вираження реалізації тактик і стратегій 

та виокремлення слів-маркерів і аналізу семантики текстових одиниць; 

 методи лексико-семантичного, семантико-функціонального та 

синтактичного аналізу, під час описання лексико-семантичного та 

синтаксичного вираження тактик і стратегій у бізнес-інтервʼю; 

 порівняльно-зіставний метод – для виявлення спільного і відмінного 

у комунікативній поведінці бізнесменів-представників різних 

етнолінгвокультур. 

Для опису комунікативної поведінки англомовних бізнесменів у 

інтерв’ю були використані принцип системності, контрастивності, 

використання некатегоричної метамови, розмежування і врахування 

загальної норми та практики, а також моделі опису комунікативної 

поведінки: параметрична та аспектна (за Й. А. Стерніним). 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що дисертація є 

першою спробою всебічного вивчення комунікативної поведінки 

представників бізнесу з різних етнолінгвокультур під час англомовного 

інтервʼю. Розроблено  оригінальну класифікацію комунікативних стратегій і 

тактик респондента на матеріалі англомовних бізнес-інтервʼю. Впроваджено 
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термін «комунікативна риса» для позначення комунікативної властивості 

мовця/групи мовців; запропоновано перелік специфічних комунікативних 

рис для представників етнолінгвокультур Англосфери, континентально-

європейських та азійських етнолінгвокультур. Визначені відмінні та спільні 

риси комунікативного стилю і мовного репертуару різних груп бізнесменів. 

Теоретична значущість обумовлена комплексним підходом до 

вивчення комунікативної поведінки бізнесменів під час англомовних інтерв’ю, 

що дає змогу виявити її етноспецифіку і описати варіативність 

комунікативних зразків внаслідок взаємодії мовного коду учасників із 

прагматичними і дискурсивними параметрами, категоріями і складниками. 

Цим зроблено внесок до розвитку теорії мовної комунікації, дискурсології, 

бізнес-лінгвістики, етнолінгвістики та лінгвокультурології.  

Практичне значення роботи полягає у можливості застосування його 

положень і результатів у розробці та викладанні навчальних дисциплін 

«Теорія мовної комунікації», «Міжкультурна комунікації», «Комунікація в 

бізнесі», «Англійська мова у сучасній фаховій комунікації», у спецкурсах із 

лінгвопрагматики, дискурсології, етнолінгвістики, на практичних заняттях з 

англійської мови, а також у процесі практичної діяльності фахівців  у сферах 

дипломатії, журналістики, PR-менеджменту. Матеріали дослідження також 

можуть бути використані при укладанні навчальних посібників, написанні 

наукових робіт. 

Наукові положення дисертації, що виносяться на захист. 

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

що становить зафіксований письмово завершений комунікативний акт між 

журналістом та респондентом у ситуації послідовного чергування запитань і 

відповідей, що складають сукупність діалогічних єдностей, поєднаних 

спільною темою та комунікативною метою задля отримання інформації, 

думок і суджень, що представляють суспільно-економічний інтерес. 

Специфіка побудови англомовних бізнес-інтерв'ю зумовлена вторинним 

авторством журналіста, що впливає на вибір і побудову комунікативних і 

тематичних блоків та використання іконічних засобів репрезентації у ЗМІ. 

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

конструктивну комунікацію і дотримується комунікативного кодексу, 

насамперед принципу кооперації і принципу ввічливості, що зумовлено 

такими чинниками: попередньою згодою представників бізнесу на надання 

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

послуг, загальною тенденцією бізнес-спільноти на кооперацію з метою 

поширення впливу та створення позитивного іміджу. 

3. Комунікативна поведінка бізнесменів постає як прояв зумовлених 

етнолінгвокультурою вербальних і невербальних засобів спілкування у 

межах комунікативної взаємодії з метою реалізації комунікативної мети, 

прагматичної настанови. Сукупність респонсивних комунікативних стратегій 

і тактик знаходять своє мовне і немовне втілення в англомовному медійному 

дискурсі. 
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4. До найчастотніших комунікативних стратегій із відповідним 

арсеналом тактик, що використовують бізнесмени для реалізації своїх 

комунікативно-прагматичних завдань, можна зарахувати: PR-стратегію 

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

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

конкуренції (тактики відсторонення, елітарності, наставника, нівелювання 

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

стратегію надання інформації (тактики підтвердження, рефлексії, 

аргументації, прикладу, спростування, цитування, самозвертання, 

персоналізації, вдячності, підсумків); стратегію ненадання інформації 

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

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

егоцентризму); національну стратегію (тактика патріотизму). 

5. Спільне у комунікативній поведінці бізнесменів під час 

англомовного інтерв’ю незалежно від соціально-культурних чинників 

виявляється у тому, що вони використовують однаковий тактико-

стратегічний арсенал для вираження комунікативної позиції, нерідко з 

однаковою частотністю вживання, та поділяють низку комунікативних рис у 

бізнес-спілкуванні. 

6. Відмінні риси у комунікативній поведінці бізнесменів-представників 

різних етнолінгвокультур під час надання інтерв’ю англійською мовою 

охоплюють: різну частотність вживання комунікативних стратегій і тактик у 

межах групи, у порівнянні етнолінгвокультурних груп та загалом; відсутність 

використання деяких тактик певними етнолінгвокультурами у порівнянні з їх 

частотним вживанням іншими; варіюванням виокремлених комунікативних 

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

ступенем мовної інтенсифікації комунікативної поведінки респондентів-

представників етнолінгвокультур. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження 

обговорювалися на таких наукових заходах: 1. Всеукраїнська наукова 

конференція за участю молодих учених «Мова, свідомість, художня 

творчість, Інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій» (11 квітня 2013 

року, м. Київ), Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка.                                    

2. Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених 

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

м. Київ), Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка. 3. Міжнародна 

наукова конференція «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми» 

(9 жовтня 2014 р., м. Київ), Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка.     

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

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

Тараса Шевченка. 5. Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологічна 

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

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

України. 6. Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «Мова і 
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література в глобальному і локальному медіапросторі» (5 квітня 2016 р.), 

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка. 8. Міжнародна наукова 

конференція «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» 

(25 жовтня 2016 р.), Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка. 

Публікації. Результати дослідження висвітлені у 6 одноосібних 

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

наукових фахових виданнях України (2, 48 д. а.), і одній статті, опублікованій 

у науковому фаховому іноземному виданні (0, 56 д. а.). 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаної літератури, списку джерел та 

додатків. Повний обсяг дисертації – 302 сторінки, з них основного тексту – 

197 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертаційної роботи та її 

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

сформульовано мету і завдання останнього, з’ясовано методи наукового 

пошуку, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення 

отриманих результатів. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження комунікативної 

поведінки бізнесменів в англомовному медійному інтерв’ю» 
охарактеризовано історію вивчення комунікативної поведінки, окреслено її 

поняття, визначено англомовне бізнес-інтервʼю як жанр медійного бізнес-

дискурсу та інші ключові поняття роботи. 

Комунікативну поведінку (КП) бізнесменів визначено як прояв 

зумовлених етнолінгвокультурою вербальних, невербальних і 

паравербальних засобів спілкування у межах комунікативної взаємодії з 

метою реалізації комунікативної мети та прагматичної настанови. Вона 

виражається через сукупність специфічних респонсивних комунікативних 

стратегій і тактик, вибір яких визначається насамперед інтенціями 

респондентів, їхнім етнічним походження, рівнем володіння англійською 

мовою. Етнолінгвокультура – це соціально-етнічна група респондентів 

бізнес-інтерв’ю, яка характеризується  взаємозвʼязком мови і національної 

культури і лінгвістично виявляється у наборі комунікативних рис, через які 

виражають себе колективна свідомість, менталітет та культура народу. 

Комунікативна риса – це комунікативна властивість мовця/групи мовців, 

що проявляється у повторювальних комунікативних, переважно вербальних 

(лексичних, синтаксичних і стилістичних) засобах вираження і може 

визначати специфіку КП представника етнолінгвокультури у бізнес-інтерв’ю. 

Англомовне бізнес-інтерв’ю – це зафіксований письмово завершений 

комунікативний акт між журналістом та респондентом у ситуації 

послідовного чергування запитань і відповідей, що складають сукупність 

діалогічних єдностей, об’єднаних спільною темою та комунікативною метою 
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задля отримання інформації, думок і суджень, що представляють суспільно-

економічний інтерес. Бізнес-інтерв’ю належить до медійного бізнес-

дискурсу, що є сукупністю текстів у засобах масової інформації, об’єднаних 

загальною бізнес-тематикою у поєднанні з публічним обговоренням 

економічних, соціальних та особистих питань. При цьому інтенція 

комунікантів реалізується завдяки найбільш вдалому, сильному і точному 

доборі засобів комунікації (комунікативних стратегій і тактик).  

Специфіка побудови бізнес-інтерв’ю зумовлена факультативністю 

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

іконічної мови. Обов’язковими КБ є комплекс заголовку та основний виклад 

розмови. Комплекс заголовку найчастіше є еліптичним реченням (R. Donahue 

Peebles on Letting Employees Change Lanes) або метафорою, що натякає на 

основний зміст (How Facebook’s Top Engineer Is Trying to Read Your Mind). 

Маргінальні КБ допомагають компенсувати відсутність живої комунікації. 

Внутрішня динаміка передбачає реалізацію тактико-стратегічного потенціалу 

переважно лінгвістичними засобами. 

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

джерелом інформації; різновидом або жанром видання; періодичністю 

випуску видання; першоджерелом інтерв’ю; територією розповсюдження та 

впливом; ґендерним розподілом цільової аудиторії; сферою (галуззю) бізнес-

діяльності; критерієм (не)формальності комунікативного стилю; наявністю 

невербальних компонентів; розгорнутістю/стислістю інформування; 

регіональною приналежністю респондентів; статусом англійської мови як 

рідної / нерідної. 

Більшість бізнес-інтерв’ю передають неформальний стиль спілкування, 

що виражено вербальними мовними засобами. Найпоширенішими 

невербальними маркерами є: коментар журналіста; іконічні засоби, 

акцентуйовані розділові знаків, як-то «!», «(?)», «??», «?!», «…»; варіювання 

типів шрифту та кольорів.  

У другому розділі «Лінгвопрагматичні аспекти комунікативної 

поведінки бізнесменів в англомовному медійному інтерв’ю» 

запропоновано типологію комунікативних тактик і стратегій у англомовних 

бізнес-інтервʼю, вивчено особливості їхньої реалізації, подано результати 

інтерпретації кореляції розподілу стратегій і тактик у КП респондентів. 

Виокремлено шість стратегій із відповідним арсеналом тактик, якими 

послуговуються бізнесмени будь-якої з розглянутих етнолінгвокультур під 

час інтерв’ю: PR-стратегія (38%), стратегія витіснення конкуренції (7%), 

стратегія надання інформації (43%), стратегія ненадання інформації (7%), 

корпоративна стратегія (4 %) та національна стратегія (1%). 

У межах PR-стратегії (PR) було визначено такі тактики: 

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

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

(8%), агітаційна тактика (3%). PR-стратегія представлена констативами як 

МА (my office is investigating problems that are both material and pervasive), 

http://www.wired.com/business/2012/11/mike-vernal-facebook/
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промісивами (New plans need new efforts for improvement, we aspire to that), 

рідше – перформативами (I bet you a brand new Ferrari they will agree). 

Типовими лінгвістичними маркерами PR-стратегії є іменники-назви компаній 

або антропоніми (Burberry, Facebook, eBAY, Chanel), продукції (new 

collection, frames, webpage), інші соціально-оцінні найменування (CEO, CFO, 

CIO, customer, employee, business partner, IT executive), абстрактні 

прикметники на позначення ознаки (global, intercontinental, extraordinary), 

кількісні та порядкові числівники з прикметниками вищого/найвищого 

ступеню порівняння (between 5 and 11 times higher than); іменні та дієслівні 

словосполучення (beyond comparison, exceptionally thought out), 

словосполучення на позначення професіональної діяльності з дієсловами 

теперішнього або минулого часу доконаного виду (wrote the foreword to), 

прості і складні стверджувальні і заперечені речення з різними видами 

зв’язку (We also don’t take away anything that these young men would have 

access to in the real world). 

До стратегії витіснення конкуренції (ВК) віднесено такі тактики: 

наставника (24%), критики (23%), відсторонення (14%), попередження (12%), 

образи (10%),  елітарності (7%), конфронтації (7%), нівелювання ролі 

«великої» компанії (3%). Їх розподілено між двома смисловими групами: 

тактики прихованої і відкритої конкуренції. ВК представлена констативами 

(So, apparently, important is the ability not to miss your chance), рідше 

менасивами як МА, спрямованими на залякування (These are clear examples 

of our “attack”). Характерними маркерами є: вставні слова та фрази (First of 

all, Secondly, Finally), займенники третьої особи множини they на позначення 

бізнес-конкурентів, також використання бінарної опозиції (we 

(Nintendo)][other developers; thoudands ][ single), іменні та дієслівні 

словосполучення (answering single needs) з підсилювальними якісними 

прикметниками на позначення найвищої або найнижчої якості (highly 

individual and not standardized), протиставні та заперечні речення, що містять 

фрази, як-то: people rather than products, service rather than goods, також 

ступені порівняння прикметників (He has a less critical approach than me), 

різні типи речень, що містять образи бізнес-суперників або компаній, які 

вони представляють (So I called them pussies I think. I had my satisfaction!). 

У межах стратегії надання інформації (НІ) виокремлено тактики: 

підтвердження (24%), персоналізації (18%), рефлексії (17%), аргументації 

(13%), прикладу (8%), спростування (8%), цитування (5%), самозвертання 

(4%), підсумків (2%), вдячності (1%). Вербально НІ виражена еліптичними 

або довгими поширеними реченнями на позначення згоди (That’s right або 

Yes. That’s true. On flash back to 1998). Частотними є заперечні речення (No 

way; I vehemently reject that). Тактика аргументації найчастіше реалізується 

складнопідрядними реченнями зі зʼясувальними та обставинними 

сполучниками because, as, due to, so as to, however. Найуживанішими є 

констативи як МА (Google's mission is to organize the world's information, 

making it universally accessible and useful), рідше – квеситиви у межах тактики 
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самозвертання (If I could ask myself, I’d go, will you take responsibility and hire 

them?). 

Стратегія ненадання інформації (HHІ) представлена тактиками: 

непрямої відповіді (34%), непевності (24%), відмови (19%), заплутування 

(13%), зустрічного запитання (10%). У межах ННІ найчастіше зустрічаються 

невербальні маркери КП бізнесменів. У бізнес-інтерв’ю їх подано у 

квадратних дужках як коментар журналіст: [Smiles], [Exhales], [Laughs]. Три 

крапки «…» позначають неготовність бізнесмена надати відповідь. 

Респонденти вживають заперечні речення (I don’t know; I can’t answer this 

question). У ННІ частіше, ніж в інших стратегіях, зустрічаються квеситиви 

(The question is, why would you buy our challenge? [Smiles]) у межах реалізації 

тактики зустрічного запитання та директиви у тактиці відмови (Please, don’t 

ask me that). 

Корпоративна стратегія (КС) включає тактики збірного «ми» (78%) і 

егоцентризму (22%). Найуживанішими тут є займенники першої особи 

однини або множини (I, we), які є основними вербальними маркерами. 

Нерідко у тактиці збірного «ми» замість займенника використовують 

іменник-власну назву компанії (Everything we do at MartMobi is to improve 

mobile conversions for our customers. We optimize every step of the consumer 

journey to ensure that their mobile store is highly engaging and minimizes 

dropouts). Тактика збірного «ми» свідчить про важливість командної роботи 

учасників компанії, уваги до співробітників. Тактика найбільш характерна 

для етнолінгвокультур Англосфери, Південної Азії і Далекого Сходу. 

У межах національної стратегії (НС) визначено тактику патріотизму. 

Незважаючи на найменший відсоток уживання (1%) виокремлюємо цю 

стратегію, бо її прагматична інтенція яскраво виражає ставлення бізнесменів 

до країни походження і містить іменники-власні назви або іменникові 

словосполучення, також присвійні і особові займенники my/this country, we; 

також відносні прикметники на позначення країни походження або 

присвійний займенник our (I don’t want my kids to leave this country. I love it!; 

British quality; our values). Цей тактико-стратегічний ресурс найчастіше 

використовує російська етнолінгвокультура. Ця тактика може також бути 

реалізованою у межах ВК. 

У реалізації КП бізнесменів найпоширенішими виявилися тактики 

підтвердження (10,5%), позиціонування (8,2%), персоналізації (7,6%). 

Найменш вживаними стали тактики нівелювання ролі «великої» компанії 

(0,2%), конфронтації (0,5%) і елітарності (0,5%) та вдячності (0,6%).  

У третьому розділі «Етнолінгвокультурні особливості 

комунікативної поведінки бізнесменів в англомовному медійному 

інтерв’ю» представлено класифікацію етнолінгвокультур, простежено риси 

КП їхніх представників, проаналізовано дані обрахунку розподілу тактик у 

англомовних бізнес-інтервʼю та визначено глибину кореляції між 

етнолінгвокульурною приналежністю респондентів та їхньою КП. 
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За регіоном бізнес-діяльності та країною походження виокремлено три 

групи етнолінгвокультур: Англосфера, континентально-європейська, 

азійська.  

Англійській етнолінгвокультурі притаманні такі комунікативні риси: 

завзятість, амбіційність, наполегливість, безстрашність, традиційність, 

гордість, метафоричність висловлювань, висока самооцінка, поміркованість. 

Найпоширенішими тут є вживання підсилювальних прислівників з 

дієсловами, прикметниками та іменниками (properly say, vehemently reject), 

оцінних прислівників з дієсловами (humbly state), модальних дієслів can, 

could для вираження різного ступеня впевненості, простих і складних 

розповідних речень з різними видами зв’язку (Personally, I’m very ambitious to 

be an example of a major alternative way of doing business). Поширеними є 

заперечні прості речення у межах реалізації національної стратегії (you can't 

override national culture). Найпотужнішою в англійській етнолінгвокультурі є 

НІ (47%), далі – PR (36%), ННІ (7,5%), ВК (5,9%), КС (2,4%) та НС (0,7%). 

Специфікою є те, що бізнесмени з Великої Британії реалізували усі 

комунікативні тактики із запропонованої типології. 

Американська етнолінгвокультура характеризується такими рисами, 

як: неформальність, прямота, відкритість, прагматизм, лідерство, що загалом 

корелює з уживанням комунікативних стратегій: НІ (41%), PR (40,1%), ННІ 

(8,1%), ВК (7,7%), КС (3%). Специфікою є відсутність НС. 

Найпоширенішими є констативи та вербальні маркери КП: There's one big 

mistake I made as a first time entrepreneur that I still laugh about та переважання 

нейтральної лексики (easy, main, best). КП цієї етнолінгвокультури має 

«середні» показники за реалізацією тактико-стратегічного потенціалу. 

Найтиповішими тут є іменники на позначення прибутку/успіху 

(commercialization, business, profit, success, benefit). Реалізація ВК 

американськими бізнесменами у Англосфері є найслабшою. 

Серед комунікативних рис канадської етнолінгвокультури є 

некатегоричність, неформальність, емоційність, оптимізм, шанобливість. 

Найчастіше вживається PR (46,6%), далі – НІ (33%), ВК (9,8%), однаково 

ННІ та КС (4,5 % кожна), НС (1,5%). Канадці мають найпотужніші у межах 

Англосфери показники PR та НС. Показовою є відсутність уживання тактик 

заплутування та зустрічного запитання. Серед вербальних маркерів 

найчастотнішими є повторювані слова (really … really). Часто вживається 

стилістичний повтор групи підмета ( There’s too many vendors that specialize 

in verticals and it’s just too broad to say one vendor is a leader in that space, it’s 

the key…). Нерідко канадські бізнесмени виражають емоційність за 

допомогою невербального маркера, що у бізнес-інтерв’ю позначено трьома 

крапками разом з простим розповідним реченням (I am disappointed not to 

have seen yet […]). 

Представники австралійської етнолінгвокультури демонструють 

відкритість, неформальність, ентузіазм, емоційність, поміркованість, 

амбіційність у реалізації КП. Найуживанішими мовними маркерами є 
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неформальні слова і словосполучення зі скороченнями (emotional, obsessed, 

I've, wanna, life-and-death decisions). Поширеними є підсилювальні частки і 

прислівники (really believe), складні речення з різними видами зв’язку (if you 

can make that awful day just a little more bearable then you've achieved your 

goal). У межах реалізації КП найуживанішою є стратегія НІ (48%), далі – PR 

(24,5%), ВК (найчастіше тактики «прихованої конкуренції») (12,7%), ННІ 

(9,8%), КС (3,9%) та НС (1%). Австралійська етнолінгвокультура не 

послуговується тактиками ВК: елітарності, нівелювання ролі «великої» 

компанії, попередження конфронтації та цитування. 

Бізнесменам шведської етнолінгвокультури притаманні посутність, 

розважливість, професіоналізм, неформальність, наполегливість, ентузіазм, 

національна зорієнтованість. КП шведських респондентів реалізується через 

стратегії: НІ (53,2%), PR (25,5%), ННІ (10,6%), ВК (6,4%), КС (2,1%) та НС 

(2,1%). Показовими є низькі показники ВК. Типовими лінгвістичними 

маркерами є умовні речення нульового типу (if people find value in it, they pay 

for it), складнопідрядні речення з підрядним наслідковим (we’re only two to 

three people in the gang and some are more active than others, so the projects tend 

to take some time to finish). Шведська етнолінгвокультура зорієнтована на 

підтримання корпоративної культури, у репліках респондентів майже всюди 

присутній займенник першої особи множини we, коли йдеться про продукт, 

компанію, бізнес-рішення або плани. Неформальні підсилювальні та 

модальні прислівники (far more, really, extremely, probably, perhaps) вказують 

на ступінь виконання дії або ставлення бізнесменів до висловлюваного.  

У німецько-австрійській етнолінгвокультурі найчастотнішими 

комунікативними рисами є лаконічність, обережність, досвідченість, 

працьовитість, толерантність, що експілкуються перевагою простих 

непоширених стверджувальних або заперечних речень (Not today; Of course 

we're worried) у реалізації тактик підтвердження або спростування. Цій 

етнолінгвокультурі притаманні констативи як МА, що реалізуються через 

складнопідрядні розповідні речення з обставинним часу та обставинним на 

позначення «покроковості» в ухваленні рішень (Before we talk publicly, we 

have to talk among ourselves). Досвідченість і наполегливість німецько-

австрійських бізнесменів реалізується через частотне вживання слів та 

словосполучень, як-то: quality, back up, consult, help, reconsider every page.  

КП цієї етнолінгвокультури реалізується через таке співвідношення 

стратегій: PR (42,6%), НІ (40,6%), ВК (6,2%), ННІ (5,2%), КС (3,6%), НС 

(1,6%). У межах континентально-європейської групи німецько-австрійська 

етнолінгвокультура має найвищі показники за вживанням НС та PR. 

Італійська етнолінгвокультура експлікує ентузіазм, експресивність, 

категоричність, індивідуалізм, високу самооцінку, високу аргументативність, 

уважність, уїдливість до бізнес-конкурентів. Неформальність КП 

простежується у вживанні коротких еліптичних окличних та спонукальних 

речень (Exactly; Absolutely!; Yes, why not?), частотними є лінгвістичні маркери 

на позначення власної думки, як-то: That’s my point, at least I think so, I 
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wouldn’t define it as, When I don’t like things  I don’t say, I don’t care). Італійські 

бізнесмени часто вживають емоційні вигуки (My dear, Wow!, Oh, well). Даній 

етнолінгвокультурі притаманні невербальні маркері КП, що експлікуються як 

«…» або «!!!», та коментарі журналістів ([Exhales], [Laughs]). 

Найуживанішою стратегією є НІ (47,3%), далі – PR (30,8%), ННІ (10,1%), ВК 

(6,9%), КС (3,7%) та НС (1%). Італійські бізнесмени мають найвищі 

показники стратегії ненадання інформації у межах групи. 

Комунікативні риси французької етнолінгвокультури (відкритість, 

щирість, невгамовність, впевненість, категоричність, емоційність, 

індивідуалізм, нігілізм, національна зорієнтованість) знаходять вираження у 

стратегіях НІ (53,2%), PR (26,9%), ВК (8,4%), ННІ (6%), КС (4,5%), НС (1%). 

Специфікою етнолінгвокультури є найвищі показники НІ та ВК у межах 

континентально-європейської групи. Найчастіше КП французької 

етнолінгвокультури експлікується фразами на вираження власної думки або 

позиції (certainly, exactly, it’s true, absolutely), емоційно маркованими 

словами, як-то дієсловами (hate, adore) або дієприкметниками у минулому 

завершеному часі (forced, finished, done). Частотним є вживання окличних 

непоширених речень для вираження емоцій (I had my satisfaction!; It’s over!).  

Комунікативними рисами іспанської етнолінгвокультури є 

неформальність, самолюбство та винахідливість. Процентне співвідношення 

комунікативних стратегій є таким: НІ (48,4%), PR (38,9%), ННІ (4,2%), КС 

(4,2%), ВК (3,1%), НС (1%). Вербальними маркерами неформального стилю є 

слова, прості речення: positively, exactly, come on, just, well, great deal, we’re 

champions; констативи-речення на позначення високоякісного авторського 

підходу до бізнес-діяльності (That’s all about my taste; The quality of what we 

do is beyond comparison). У межах іспанської етнолінгвокультури показовою 

є відсутність вживання більшості тактик комунікативної стратегії ВК. 

Українська етнолінгвокультура має такий набір комунікативних рис: 

вимогливість, революційність, досвідченість, що виражаються через 

поширене вживання майбутнього часу і, як наслідок, промісивів (I will do, 

we’ll call for that). У межах тактик рефлексії та перспективи типовими є 

фрази або слова, як-то: climb the career ladder, learn and improve, implement, 

move on. Тактика аргументації експлікується через прості і складні речення з 

різними видами зв’язку, серед яких найчастотніші підрядні наслідкові 

сполучники (This way, so that, As the result). Комунікативні стратегії 

застосовуються з такою частотою: PR (51,9%), НІ (35,4%), ВК (7%), КС 

(3,2%), ННІ (2,5%). Зовсім не застосовано українськими респондентами у 

бізнес-інтерв’ю тактики НС. Специфікою представників української 

етнолінгвокультури є найпотужніша реалізація PR-стратегії з-поміж усіх 

інших етнолінгвокультур.  

У російській етнолінгвокультурі найчастіше зустрічаються 

комунікативні риси впевненості, рішучості, категоричності, національної 

зорієнтованості. Це виражається у вживанні складнопідрядних умовних 

наслідкових речень першого типу (if the Nets don't win the NBA championship 

http://www.businessinsider.com/blackboard/nba
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within five years, I will punish myself by getting married). Поширеними є 

частково експресивні вербальні маркери на вираження думки, як-то: Never, 

ever; I am deeply sure; No, not at all; Yes, that’s what I’d do. Серед російських 

респондентів дуже поширеним є вживання хоронімів, політонімів, 

історичних антропонімів (Russia, RF, Russian, my country, the Golden Age of 

the Russian Empire, the party, Catherine the Great). Найуживанішою тут є НІ 

(38,4%), далі – PR (33,7%), ВК (9,3%), ННІ (7%), НС (7%), КС (4,6%). Крім 

найпотужнішої серед інших етнолінгвокультур національної стратегії, 

характерним є найчастотніший вибір арсеналу ВК серед континентально-

європейських етнолінгвокультур.  

Комунікативна поведінка індо-пакистанської етнолінгвокультури 

характеризується відкритістю, скромністю, виваженістю, національною 

зорієнтованістю,  індивідуалізмом, ієрархічністю відносин, уважністю, 

працьовитістю. Найуживанішим тут є тактичний арсенал НІ (41,1%), потім 

PR (40,7%), ННІ (5,8%), ВК (5,4%), КС (5%) та НС (1,6%). У респонсивних 

комунікативних тактиках і стратегіях найчастіше вжиті вербальні маркери: I, 

my, boss, authority, subordinates, customers. Типовим є вживання вищого 

ступеню порівняння на позначення прогресу у тактиці перспективи (higher, 

better) та модальних дієслів у простих і складних реченнях з різними видами 

зв’язку (need, should, have to). Показовими є однакові показники індо-

пакистанської та італійської етнолінгвокультур по ВК. 

Китайська етнолінгвокультура експлікує такі комунікативні риси: 

відкритість, традиційність, працьовитість, інноваційність, амбіційність, 

вдячність. Показники по комунікативних стратегіях: PR (36,3%), НІ (32,7%), 

КС (10,6%), ВК (8,8%), ННІ (7,1%), НС (4,4%). Найпоширенішими 

вербальними маркерами КП є використання слів: thankful, innovative, forward, 

breakthrough, upfront, number one, global, successful, efficient, encourage, 

pioneer. Респонденти китайської етнолінгвокультури найчастіше вживають 

складні поширені речення з різними видами зв’язку та підсилювальними 

частками, кількісними займенниками  (In just five years we became number one 

worldwide. And a few years ago) для позначення прогресу і перспектив у 

бізнесі. 

Рисами КП південнокорейської етнолінгвокультури є працьовитість, 

відкритість, національна зорієнтованість, ґендерна упередженість, 

емоційність, прагматизм, що корелює з уживанням комунікативних стратегій 

НІ (54,3%), PR (34,6%), ННІ (5,5%), КС (2,6%), НС (1,7%), ВК (1,3%). КП 

південнокорейських респондентів у англомовних бізнес-інтерв’ю найчастіше 

реалізується через такі вербальні маркери: словосполучення на позначення 

працьовитості та згуртованості колективу (put plans into practice, work hard 

together). Емоційний складник виражається підсилювальними частками і 

прислівниками, як то: very, increasingly, so, no way; дієсловами love, admire, 

would love. Південнокорейська етнолінгвокультура має найвищі показники 

серед інших етнолінгвокультур по НІ.  



14 

Японська етнолінгвокультура виражає такі комунікативні риси: 

випередження, амбіційність, інакшість, національна зорієнтованість, 

бунтарство, впевненість, шанобливість. Це простежується у реалізації 

тактико-стратегічного потенціалу: PR (41,4%), НІ (34,3%), КС (8,6%), ВК 

(7,1%), ННІ (5,7%), НС (2,8%). Бізнесмени японської етнолінвокультури 

протиставляють поняття СУЧАСНЕ][МИНУЛЕ, що експлікується вербально: 

the long road of tradition][rebellion; traditional/refined values][avant-garde spirit 

unlike anything else, what’s new/next. Частотними є іменники, дієслова, 

прикметники та словосполучення, як-то: opposition, oppose, exotic, 

significantly different, focus, potential, keep on, strong, tough. Поширеним є 

вживання власних і загальних іменників та простих речень на позначення 

країни та сусідніх народів, їхніх ознак (Japanese people, Asian people, 

European people love Asian sensibilities). Японські бізнесмени часто вживають 

стилістичне варіювання, зокрема перифраз (truly understand what makes them 

great, what kind of feeling customers want). Етнолінгвокультурною специфікою 

тут є друге місце за показниками КС серед країн Далекого Сходу та усіх 

аналізованих етнолінгвокультур. Друге місце у межах етнолінгвокультурної 

групи тут також посідає НС. 

Збіги комунікативних рис у етнолінгвокультурах лише частково 

пов’язані із суто етнолінгвокультурною специфікою, заснованою на 

розрізненні усталених норм поведінки або давніх традиціях народів, вони 

також можуть залежати від обставин професійної діяльності та бізнес-галузі. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено лінгвопрагматичний та 

етнолінгвокультурний аналіз комунікативної поведінки бізнесменів в 

англомовному медійному інтерв’ю. На основі наукових досліджень у галузях 

мовознавства, комунікативної лінгвістики, міжкультурної комунікації, 

лінгвістичної прагматики, теорії масової комунікації було запропоновано 

авторське визначення понять «комунікативна поведінка», «комунікативна 

дія», «комунікативна тактика», «комунікативна риса», «медійний бізнес-

дискурс», «бізнес-інтерв’ю», «етнолінгвокультура». 

Бізнес-інтерв’ю схарактеризовано як особливий жанр медійного бізнес-

дискурсу. Його основними характеристиками є масовість, гібридність жанру, 

прагматичний характер комунікації, рівність комунікативних ролей 

учасників спілкування, неформальність стилю спілкування респондентів, 

значна перевага вербального компоненту комунікації над невербальним або 

паравербальним. КП бізнесменів розглянуто як сукупність специфічних 

респонсивних комунікативних стратегій і тактик, вибір яких визначається 

насамперед інтенціями респондентів, їхнім етнічним походження, рівнем 

володіння англійською мовою. 

Тактико-стратегічний арсенал бізнесменів під час надання інтерв’ю 

англійською мовою представлено шістьма комунікативними стратегіями з 
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набором комунікативних тактик: PR-стратегія (позиціонування, 

диференціації, гіперболізації, зменшення, досвіду, зворотного зв’язку, 

перспективи, ноу-хау, агітаційна); стратегія витіснення конкуренції 

(відсторонення, елітарності, наставника, нівелювання ролі «великої» 

компанії, критики, образи, попередження, конфронтації); стратегія надання 

інформації (підтвердження, рефлексії, аргументації, прикладу, спростування, 

цитування, самозвертання, персоналізації, вдячності, підсумків); стратегія 

ненадання інформації (відмови, зустрічного запитання, заплутування, 

непрямої відповіді, непевності); корпоративна стратегія (збірного «ми» та 

егоцентризму) та національна стратегія із тактикою патріотизму. 

На підставі проведеного контент-аналізу англомовних бізнес-інтерв’ю 

отримано дані про використання комунікативних стратегій і тактик 

бізнесменами. Найуживанішою виявилася стратегія надання інформації 

(43%), найменш уживаною – національна (1%). Найпоширеніша тактика – 

підтвердження (10,5%), найменш поширена – нівелювання ролі «великої» 

компанії (0,2%). 

На прикладах англомовних бізнес-інтервʼю було розкрито 

лінгвопрагматичні особливості реалізації комунікативних тактик і стратегій. 

Виявлено найбільш уживані типи мовленнєвих актів, за допомогою яких 

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

промісиви, директиви, квеситиви. Наведено типові лексичні одиниці, 

синтаксичні конструкції, що експлікують характер мовленнєвих дій 

респондентів. За мовною репрезентацією стратегія витіснення конкуренції 

виявилась найбільш емоційно маркованою. 

Основними чинниками комунікативної поведінки учасників бізнес-

інтерв’ю є приналежність респондентів до етнолінгвокультур (Англосфери, 

континентально-європейська, азійська) та вибір ними комунікативних 

стратегій і тактик для досягнення прагматичних цілей. Загальними 

тенденціями реалізації комунікативної поведінки бізнесменами під час 

інтерв’ю англійською мовою є те, що респонденти з різних етнокультурних 

груп здебільшого використовують однаковий тактико-стратегічний арсенал 

для вираження комунікативної позиції, нерідко з однаковою частотністю 

вживання. Схожіть КП етнолінгвокультур можна пояснити спільним 

історичним досвідом країн. 

Етнолінгвокультурна специфіка реалізації КП бізнесменів в 

англомовному інтерв’ю полягає у тому, що різні комунікативні риси можуть 

збігатися у різних етнолінгвокультурах незалежно від ареалу. Комунікативні 

риси національної зорієнтованості та відкритості є найпоширенішими. 34 

комунікативні риси є неповторними. Також вживання комунікативних тактик 

етнолінгвокультурами може мати відмінну інтенсивність, що виражається у 

експресивних лінгвістичних маркерах різного ступеня. Розподіл 

комунікативних тактик виявився нерівномірним у межах 

етнолінгвокультурних груп. Водночас дослідження показало, що збіги 

комунікативних рис лише частково пов’язані із суто етнолінгвокультурною 
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специфікою, заснованою на розрізненні усталених норм поведінки або давніх 

традиціях народів. Загальна комунікативна поведінка англомовних 

бізнесменів як соціальної категорії є подібною з огляду на професійну 

діяльність та світові економічні реалії. 

Результати дослідження також вказують на здебільшого кооперативну 

комунікативну поведінку респондентів, які намагаються дотримуватися 

комунікативного кодексу, насамперед принципу кооперації і принципу 

ввічливості, і надають перевагу неформальному стилю спілкування під час 

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

комунікацію може бути зумовлена попередньою згодою представників 

бізнесу на надання інтерв’ю, можливістю використання ЗМІ для реклами 

власного бренду/послуг, загальною тенденцією бізнес-спільноти на 

кооперацію з метою поширення впливу та створення позитивного іміджу. 

Перспективи подальшого дослідження полягають у всебічному 

вивченні комунікативної поведінки бізнесменів в різних типах дискурсу з 

урахуванням різноманітних чинників, що можуть впливати на перебіг 

спілкування у світовому гетерогенному бізнес-середовищі.  
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Досліджено особливості комунікативної поведінки бізнесменів у 

англомовному медійному інтервʼю. Визначено поняття: комунікативна 

поведінка, комунікативна тактика, комунікативна риса, етнолінгвокультура 
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– комунікативні тактики. Простежено частотність їх уживання і лінгвістичні 

маркери реалізації. 

Здійснено обрахунок розподілу комунікативних тактик за 

етнолінгвокультурами, простежено визначальні риси комунікативної 

поведінки їхніх представників, запропонувано інтерпретацію їхніх спільних і 

відмінних рис. Визначено кореляцію між етнолінгвокульурною 

приналежністю респондентів та їхньою комунікативною поведінкою. 
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ABSTRACT 

Degtiarenko M.O. The communicative behaviour of businesspeople in 

English media interview. – Manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – 

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

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The thesis aims to explore linguopragmatic and ethnolinguocultural aspects 

of the communicative behaviour of businesspeople in English media interviews. 

For the first time in Germanic studies, the communicative behaviour of 

businesspeople from various ethnolinguocultures as presented in English 

interviews is analysed, and the original classification of communicative strategies 

and tactics, which they use to realize their intentions, is developed; the distinctive 

and common features of the communicative style and linguistic repertoire of 

different groups of businesspeople are determined. 

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

specific genre of media business discourse viewed as a completed communicative 

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

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

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

describes the specifics of their compositional structure, and clarifies the role of 

using verbal and non-verbal means in the interview. 

The communicative behaviour of businesspeople is considered as a set of 

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

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

level of English language proficiency. 

The study distinguishes six communicative strategies with a certain arsenal 

of tactics used by businesspeople from the ethnolinguocultures: PR strategy 

(positioning, differentiation, hyperbolisation, reduction, experience, feedback, 

prospects, know-how, and agitation); strategy of ousting competition (removal, 

elitism, mentor, levelling the role of ‘big’ company, criticism, insults, warning, and 

confrontation); strategy of providing information (confirmation, reflection, 

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

gratitude, and summing up); the strategy of not providing information (refusal, 

counter-question, confusion, indirect answer, and uncertainty); corporate strategy 

(collective ‘we’ and egocentrism); national strategy (patriotism). 
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The communicative strategies and tactics can be realized with the help of 

such speech acts as constatives, declaratives, expressives, promissives, menacives, 

and quesitives. The study reveals specific syntactic constructions and lexical units 

that delineate the character of respondents’ speech actions. 

The thesis explores linguistic markers that explicate the peculiarities of the 

communicative behaviour of businesspeople from ethnolinguocultures. The term 

‘communicative feature’ is introduced to refer to the speaker’s communicative 

property, which manifests itself through repetitive communicative verbal or 

nonverbal units and determines the specifics of the communicative behaviour 

within certain ethnolinguocultural groups. Lists of specific communicative features 

for representatives from ethnolinguocultures of Anglosphere, Continental Europe 

and Asia are compiled. The inextricable link between the economic context, the 

communicative behaviour of businesspeople and cultural traditions of the countries 

they represent is proven. 

Based on the quantitative analysis of English business interviews, statistical 

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

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

within certain strategies) are obtained. Businesspeople from various 

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

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

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

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

commonly used.  

The research results show the dominance of the cooperative communicative 

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

prefer the informal style of communication in business interviews. The willingness 

of businesspeople to engage in constructive communication is explained by their 

prior consent to be interviewed, the opportunity of using mass media to advertise 

their own brand/services, and the general tendency of the business community to 

seek cooperation to spread their influence and create a positive image. 

The significance of the results obtained consists in supplementing and 

developing communication theory, discourse studies, communicative linguistics, 

business linguistics, ethnolinguistics and linguoculturology, as well as their 

implementation in practice in diplomacy, journalism, and PR management. The 

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

communicative behaviour of businesspeople in English mass media discourse in 

the global heterogeneous business environment. 

Key words: communicative behaviour, communicative strategy, 

communicative tactics, communicative feature, media business discourse, business 

interview, English-speaking businessperson, ethnolinguaculture. 


