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Діловий англомовний дискурс формувався протягом багатьох 

років і століть. Мова дискурсу є цілісною єдиною системою, яка 
удосконалювалася роками завдяки розвитку самого суспільства. 
Активно вивчаючи функціональні аспекти мови, дослідники 
виявили комунікативну одиницю вищого рангу, що сприяє 
здійсненню мовленнєвого спілкування. Такою одиницею лінгвісти 
(Н.Ф. Бацевич, В.І. Карасик, А. Приходько, І. Шевченко, Н.Г. 
Наумова, А.Н. Саєнко) вважають дискурс. Метою даної статті є 
виділення основних лінгвістичних підходів до визначення поняття 
діловий дискурс, а також встановлення його ролі в сучасній 
лінгвістиці. 

Сучасна лінгвістична наука розглядає дискурс з урахуванням 
різних факторів (культурних, політичних, соціальних та ін.), адже 
дискурс є доволі складним та багатогранним явищем. Існування 
великої кількості різноманітних підходів щодо його дослідження і 
вживання зумовлюють наявність значної кількості дефініцій до 
даного поняття. 

Н. Д. Арутюнова визначає дискурс як «зв’язний текст у 
сукупності з екстралінгвістичними, соціокультурними, 
прагматичними, психологічними факторами; це – текст, взятий в 
аспекті подій, мовлення, що розглядається як цілеспрямоване 
соціальне явище, дія, як компонент, що приймає участь у взаємодії 
між людьми і механізмах їх свідомості. Дискурс – це мовлення, 
«занурене у життя» та ін. [1, с. 136-137]. 

В.І. Карасик під дискурсом розуміє «текст, занурений у 
ситуацію спілкування», що допускає «безліч вимірів» і 
взаємодоповнюючих підходів у вивченні, у тому числі 
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психолінгвістичний, структурно-лінгвістичний, лінгвокультурний та 
соціолінгвістичний [4, с. 5-6]. 

Е.С. Кубрякова визначає дискурс, як складне комунікативне 
явище, яке не тільки вміщує акт творення певного тексту, а й 
відображає залежність створюваного мовленнєвого твору від значної 
кількості екстралінгвістичних обставин – знань про світ, думок, 
настанов і конкретних цілей мовця як творця тексту [5, с. 13-14]. 

В.В. Красних дотримується точки зору, що дискурс – це 
вербалізована діяльність, сукупність процесу й результату, що має 
як власне лінгвістичний, так і екстралінгвістичний плани [6, с. 152]. 

П. Серіо виділяє вісім значень терміна «дискурс»: еквівалент 
поняття «мова», тобто будь-яке конкретне висловлювання; одиниця, 
що за обсягом переважає фразу; вплив висловлення на його 
одержувача з урахуванням ситуації висловлення; бесіда як основний 
тип висловлення; вживання одиниць мови, їх мовна актуалізація; 
соціально або ідеологічно обмежений тип висловлень; теоретичний 
конструкт, призначений для досліджень умов виробництва тексту  
[9, с. 26-27]. 

В останні роки термін «дискурс» став досить популярним, однак 
однозначного та загальноприйнятого визначення даного поняття не 
існує. Оскільки, дискурс є об’єктом міждисциплінарного вивчення, 
то кожна дисципліна підходить до вивчення і тлумачення даного 
поняття по-своєму. На думку М. Л. Макарова специфіка тієї або 
іншої теорії дискурсу визначена, насамперед, центральною 
парадигмою, що лежить в основі певної дисципліни [7, с. 50]. Варто 
також зазначити, що в сучасних лінгвістичних дослідженнях 
дискурси досить часто класифікуються за таким основним 
параметром, як «тема», внаслідок чого ми можемо говорити про 
існування політичного, ділового, юридичного та інших видів 
дискурсу. Однак, на сьогоднішній день науковці виділяють різні 
класифікації дискурсу. Так, В.І. Карасик, виходячи з позицій 
соціолінгвістики, виділяє лише два типи дискурсу: інституційний та 
персональний. 

У вітчизняних та зарубіжних лінгвістичних дослідженнях до 
визначення поняття ділового дискурсу підходять по-різному. Так, 
зарубіжні фахівці розглядають діловий дискурс з позицій 
міжкультурної комунікації. В той час, як вітчизняні науковці 
стверджують, що діловий дискурс є різновидом інституційного 
дискурсу (В.І. Карасик, Т.А. Ширяєва, Л.П. Науменко). 
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Інституційний діловий дискурс являє собою цілеспрямовану 

статусно- рольову мовну діяльність людей, загальною характерною 
рисою яких є ділові відносини не лише всередині організації, але й 
поза її межами, а також комунікацію між організаціями й окремими 
індивідами, що базується на нормах і правилах спілкування, 
прийнятих у діловому співтоваристві. Так як основною сферою 
застосування ділового дискурсу є ділові відносини між людьми, 
організаціями, підприємствами, то виходячи з цього можна виділити 
такі його характеристики, як традиційність, стандартизованість, 
динамічність, лаконічність та об’єктивність.  

На сьогоднішній день поняття «діловий дискурс» не має єдиної і 
загальноприйнятої дефініції, що зумовлює актуальність проведення 
подальших досліджень в даному напрямку. Існують різні підходи до 
визначення даного поняття. Так, на думку Г.Г. Буркітбаевой, 
діловий дискурс є підвидом професійного дискурсу, що 
застосовується в сфері бізнесу, а «бізнес» покриває комунікативну 
сферу, у якій функціонує діловий дискурс [2, с. 7]. За словами Ф. 
Барджиела-Чіаппіні, діловий дискурс – це те, як люди спілкуються, 
використовуючи усну або письмову мову в комерційних 
організаціях [3, с. 3]. 

Відомо, що діловий дискурс добре співвідноситься з такими 
поняттями як мовленнєвий жанр та мовленнєва норма, а також він 
являє собою власний рівень з відповідними структурами та формами. 
Дискурс різних типів та представлені ним різні смислові структури 
мають свою специфіку в різних галузях економічної сфери 
спілкування. Як стверджує Л.П. Науменко мовним матеріалом 
сучасного бізнес-дискурсу, що вирізняє його серед інших типів 
дискурсу, є прецедентні імена, висловлювання та тексти [8, с. 121]. 
Незважаючи на величезний дослідницький інтерес до особливостей 
ділової комунікації, діловий дискурс і донині залишається 
маловивченим феноменом в галузі лінгвістичних знань, і сьогодні 
немає однозначного тлумачення цього поняття, чітко не визначена 
його сутність, структура, основні компоненти та інші особливості. 

Таким чином, в даному дослідженні ми спробували 
охарактеризувати основні лінгвістичні підходи до визначення 
поняття діловий дискурс та дійшли висновку про те, що діловий 
дискурс, як правило, вирізняється своєю стійкістю й замкнутістю, 
що пояснюється його специфічною функціональною спрямованістю 
та являє собою цілісну та складну систему в якій функціонують всі 
мовні елементи. 
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Сталий розвиток є одним з найбільш актуальних напрямків у 

сучасному світі, яким опікуються світові лідери, їй присвячені сотні 
урядових і міжурядових програм, вона вже багато років стоїть у 


