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Стаття присвячена розгляду концептосфери “Financial Transaction” в 

англомовній картині світу, яка вербалізується фінансовими дієсловами-

конверсивами. Для моделювання даної концептосфери проаналізовано складові 

концептополів “Finance” та “Transact”.  
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In the focus of the present investigation lies the conceptual system of “Financial 

Transaction” verbalized by finance verb-conversives. The key constituents of the 

conceptual system “Financial Transaction” are the concepts FINANCE and 

TRANSACT, and first we shall analyze them separately to investigate the 

componential structure of the verb-conversives’ lexical meaning.  
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У фокусі нашого дослідження знаходяться фінансові дієслова-конверсиви, 

спрямовані на реалізацію фінансової транзакції, тому вони розглядаються як 



засіб вербалізації концептосфери “Financial Transaction” в англомовній картині 

світу.  

Актуальність дослідження визначається відсутністю сучасного аналізу 

семантичної конверсивності, представленої фазовими конверсивними парами 

дієслів концептосфери “Financial Transaction”, спрямованими на вираження 

ініціальної та фінальної фаз одного процесу. 

Вибір концептосфери “Financial Transaction” спричинено фактом, що 

фінансові дієслова-конверсиви спрямовані на вираження фінансової транзакції, 

тому для моделювання концептосфери розглянемо концептополя FINANCE та 

TRANSACT, оскільки концепт FINANCE виражає фінансову сторону, а 

концепт TRANSACT – транзакцію. Проте для початку звернемо увагу на деякі 

трактування терміна ,,концепт” у лінгвістиці.  

Термін ,,концепт” тривалий час знаходиться у центрі уваги мовознавців 

(Н. Ф. Алефіренко, С. А. Аскольдов, А. П. Бабушкін, Н. Н. Болдирєв, 

А. Вежбицька, В. В. Воробйов, Д. Годдард, В. І. Карасик, В. В. Красних, 

Р. Лангакер, Д. С. Ліхачев, В. А. Маслова, І. А. Мельчук, М. В. Піменова, 

Н. А. Семенкіна, Г. Г. Слышкин, Ю. С. Степанов, Р. М. Фрумкина, 

А. Д. Шмелев та ін.), проте його визначення залежить від дослідницької 

парадигми науковця – смисл знака::узагальнена формула.  

Так, А. Вежбицька, А. П. Бабушкін, С. Г. Воркачев, С. В. Кузлякін, 

Г. Г. Слишкін та ін. під концептом розуміють деякі підстановки значень, 

приховані в тексті, які полегшують спілкування і тісно пов'язані з людиною, її 

національним, культурним, професійним, віковим та іншим досвідом і 

стверджують, що у концепті завжди присутнє словесне вираження через мовну 

одиницю, інакше неможливо говорити про його існування. Тоді як 

С. О. Аскольдов, М. М. Болдирєв, Н. А. Семенкіна та ін. не вважають концепт 

варіантом віддзеркалення значення і відносять його до первинної культурної 

соціопсихічної освіти в колективній свідомості, опредмеченому в тій чи іншій 

мовній формі, тобто концепт – ментальне утворення, яке заміняє у процесі 

мислення невизначену кількість предметів, дій, функцій [1, с. 267].  



Концепти внутрішньо ієрархічно організовані за когнітивними ознаками, 

які різняться за ступенем яскравості у свідомості їх носіїв та упорядковуються у 

структурі концепту за польовою ознакою. І тому концепти, об’єднані у системи, 

називаються концептуальними системами або концептосферами. Термін 

,,концептосфера” введено Д. С. Ліхачовим, який відзначає, що він зручніший за 

термін ,,мовна картина світу” [3, с. 7], оскільки концептосфера набагато 

об’ємніша й ширша за мовну картину світу. Концептосфера – це сфера 

розумових образів, одиниць універсального наочного коду, є структурованим 

знанням людей, їх інформаційною базою [2].  

Ч. Філмор зауважує, що для правильної інтерпретації мовних виразів 

людина повинна використовувати достатню кількість додаткової інформації з її 

концептосфери [7, c. 132].  

Отже, головним виступає факт постійного звернення людини до 

додаткової інформації у своїй мовній діяльності [див.: 7], оскільки концепти у 

системі англійської мови багатовимірні, а необхідним елементом є 

інтерпретація окремих компонентів значення, які входять до компонентної 

структури концепту. Людина трансформує досвід у певні концепти, які, будучи 

логічно пов’язаними між собою, створюють концептуальну картини світу. За 

словами О. Д. Огуя, концептуальна картина світу знаходить своє вираження 

через концепти та включає ментальні характеристики. Концептуальна картина 

світу – феномен, що відображається в мовній свідомості у вигляді ціннісно-

зорієнтованої матриці світу, вираженій концептами, і є результатом абстрагуючої 

діяльності людини-мовця та складається з окремих концептосистем чи 

концептосфер [4, с. 15]. Тож, можна припустити, що фінансові дієслова-

конверсиви створюють фінансову ,,концептуальну картину світу”, яка 

структурує в собі певні понятійні чи концептуальні фрагменти понятійної 

сфери [4, с. 11]. 

Концептосферу “Financial Transaction”, яка знаходиться у фокусі нашого 

дослідження, пропонуємо розглядати через концептуальні поля “Finance” та 

“Transact”, оскільки перше відображає фінансову сторону, а друге – 



транзакцію. Виділення основних концептів, які формують концептополя, за 

словами О. Д. Огуя, проводиться дедуктивним шляхом на текстовому матеріалі 

[4, с. 25]. Для визначення основних концептів досліджуваних концептополів 

звернемося до концептуального аналізу. Концептуальний аналіз важливий для 

вивчення процесу комунікації, який можна розглядати як обмін 

концептуальними системами [6, с. 111]. Виникає також можливість при обробці 

результатів, отриманих у результаті дослідження, визначити значимість кожної 

ознаки у структурі концепту, що і дає змогу ранжирувати когнітивні ознаки за 

значимістю та виділити ядерні та периферійні компоненти [5, с. 160].  

Для визначення концептів, які формують концептополя “Finance” та 

“Transact” в англомовній картині світу, для моделювання в подальшому 

концептосфери “Financial Transaction” проаналізовано англомовні 

лексикографічні джерела. Концептополе “Finance” в англомовній картині світу 

вербалізоване концептами: convert, fund, give, pay, help, direct, manage, bank, 

credit, sell, invest, provide, refinance, back, support. Усі складові концептополя 

пов’язані між собою спільним компонентом “finance”. Хоча між деякими 

компонентами існують власні внутрішні зв’язки, які характеризуються 

наявністю спільного компонента значення, наприклад: для лексем 

backsupportfinance спільним елементом виступає endorse; для сполучення 

лексем convertfundfinance спільним елементом виступає furnish; для лексем 

directmanagefinance спільним елементом виступає deal; семантичний 

зв’язок лексеми finance із лексемою give відбувається тільки через лексему pay 

(finance → pay → give).  

Концептополе “Transact” складається з концептів: rent, deal, sell, transfer, 

carry on, conduct, borrowing, operation, commerce, action, transact, exchange. Всі 

концепти всередині концептосфери пов’язані спільним концептом TRANSACT, 

проте не всі елементи концептосфери поєднані між собою лише завдяки 

концепту TRANSACT. Наприклад, взаємозв’язок спостерігається між 

лексемами dealselltransfertransact, спільним елементом для яких виступає 

sell.  



При порівнянні компонентних структур концептів FINANCE та 

TRANSACT нами виділено лексеми borrow, credit, finance, give, invest, obtain, 

pay, sell, spend та supply, спрямовані на позначення як ініціальної, так і 

фінальної фаз процесу фінансової транзакції. Для вербалізації концептосфери 

“Financial Transaction” визначено конверсивні конституенти даних лексем, 

спрямовані на вираження протилежної фази процесу: loan; debit;  receive; take; 

divest; lose; earn; buy; get; demand. 

Отже, нами виділено десять пар фінансових дієслів-конверсивів, які 

вербалізують концептосферу “Financial Transaction” у системі англійської 

мови. Наголосимо на факті, що концептуальні поля “Finance” та “Transact” 

також представлені певними взаємопов’язаними концептуальними полями, і 

можуть виступати структурними елементами інших концептополів, тому можна 

стверджувати про ,,нечіткість/розмитість” меж концептосфери “Financial 

Transaction” у системі англійської мови. 

Перспективу дослідження вбачаємо у проведенні порівняльного аналізу 

компонентних структур дієслів-конверсивів “Financial Transaction” для 

встанововлення спільних компонентів у семантичному наборі складників 

конверсивних пар і доведення судження, що складові елементи дієслівно-

конверсивних пар пов’язані парадигматичними зв’язками та у структурі 

дискурсу здатні позначати двосторонні відношення і входять до семантичної 

множини концепту FINANCE.  
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