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КОНЦЕПТ «ПІДПРИЄМНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» 

У ВИМІРАХ ЛІНГВОПРАКСЕОЛОГІЇ 
У статті здійснено оглѐд наукових напрацявань щодо концепту «підприюмницька 

компетентність» на засадах лінгвопраксеологічного підходу. На основі аналізу довідникових 

та наукових джерел крізь призму лінгвопраксеології окреслено понѐттѐ «підприюмництво», 

«підприюмливість», «бізнес»», «підприюмець», «успішна лядина». Понѐттѐ «підприюмницька 

компетентність» окреслено ѐк стійку здатність здійснявати підприюмницьку діѐльність, 

уміннѐ обирати засоби та способи підприюмницької поведінки, планувати, реалізовувати й 

оцінявати бізнес-проекти, розроблѐти прості моделі дій і обирати економічно помірковані й 

економічно обґрунтовані рішеннѐ. Акцентовано увагу на особистісно-комунікативному 

компоненті підприюмницької компетентності. Ідетьсѐ, зокрема, про вміннѐ налагоджувати 

контакт із кліюнтами, вибір доцільного варіанта мовленнювої поведінки; оріюнтуватисѐ в 

типових і нетипових ситуаціѐх професійного спілкуваннѐ, про культуру підприюмництва, що 

ю складниками організаційної лінгвістики.  

Ключові слова: концепт, лінгвопраксеологіѐ, бізнес-лінгвістика, підприюмництво, 

підприюмливість, підприюмець, успішна лядина, підприюмницька компетентність.  

 

Постановка проблеми. Перехід до ринкової економіки й нових 

ринкових відносин, інтеграціѐ вітчизнѐної економіки у світовий економічний 

простір обумовляять оновленнѐ компетентностей фахівців з метоя їх 

успішної професійної діѐльності. Згідно з Рамковоя програмоя оновлених 

клячових компетентностей Європейського парламенту і Ради Європейського 

Соязу 17 січнѐ 2018 року (European Comission) натепер важливі такі навички, 

ѐк критичне, аналітичне мисленнѐ, мобільне й успішне прийнѐттѐ рішень, 

творчість, ініціативність, саморегулѐціѐ, стійкість, емпатіѐ, робота в команді, 

уміннѐ співпрацявати, планувати й управлѐти проектами, що маять 

культурну, соціальну або комерційну цінність, генерувати нові ідеї й 

ініціативи та втілявати їх у життѐ задлѐ підвищеннѐ власного соціального 

статусу, добробуту і розвитку суспільства та держави. Визначальними в 

досѐгненні фахового успіху ю, безумовно, уміннѐ правильно, аргументовано 

будувати усне й писемне, вербальне і невербальне професійно-ділове 

спілкуваннѐ, а їх високий рівень свідчить про максимальне прагненнѐ до 

неперервного професійного розвитку, саморозвитку й самореалізації, до 

фахової майстерності. Ідетьсѐ про складники підприюмницької 

компетентності фахівцѐ, його конкурентоспроможність на ринку праці.  

«Саме інвестиції в лядину ю найбільш ефективним способом 

примноженнѐ капіталу. Тому зростаннѐ рівнѐ підприюмницької 

компетентності суспільства ю одним із вигідних напрѐмів інвестуваннѐ в 

економіку сучасного соціально-економічного розвитку України», –

зазначаютьсѐ в національній доповіді «Соціально-економічний стан України: 



наслідки длѐ народу та держави» за заг. ред. В. М. Гейцѐ (Соціально-

економічний стан України), а формуваннѐ підприюмницької компетентності 

фахівцѐ сприѐтиме повноцінному розвиткові індивідуально-особистісних 

задатків і здібностей молоді, їхньому особистісному становлення і швидкій 

адаптації у складних ринкових умовах (Мочерний та ін. 2001, с. 26).  

Вагомими длѐ вихованнѐ активних, наполегливих, працьовитих, 

емоційно стабільних особистостей, здатних чітко визначати цільові 

оріюнтири роботи й обирати раціональні засоби їх досѐгненнѐ, аналізувати, 

узагальнявати і прогнозувати результати власної діѐльності, максимально 

реалізовувати набуті знаннѐ й уміннѐ у професійній діѐльності, уміннѐ 

генерувати нове вирішеннѐ нестандартних виробничих ситуацій і практичних 

задач, налагоджувати ділові і партнерські відносини, ю ідеї праксеології 

(грец. praktikos – діѐльний і logos – слово, вченнѐ), трансдисциплінарної 

галузі знань про досконалу лядську діѐльність, лядську поведінку, теорія 

лядської дії. Сутність праксеологічного підходу полѐгаю в можливості 

організації найбільш раціональної і оптимальної діѐльності. У дослідженні 

керуюмосѐ такоя терміносистемоя праксеології: «ѐкість», «успішність», 

«продуктивність», «результативність», «ефективність».  

Ідеї лінгвопраксеологічного підходу означені в характеристиці 

підприюмцѐ ѐк фахівцѐ «інноваційного типу мисленнѐ та культури» з 

високим рівнем культури мовленнювої поведінки і професійного 

спілкуваннѐ, що значноя міроя сприѐю ефективності вирішеннѐ професійних 

завдань, а концепту підприюмницької компетентності фахівцѐ – у вимірах 

організаційної лінгвістики (або лінгвістики організацій, бізнес-лінгвістики, за 

О. Харченко (Харченко, 2012). Г. Маутнер слушно зауважую, що бізнес може 

отримати від лінгвістики професійні практичні поради, ѐкі підвищуять рівень 

комунікації ѐк усередині окремих корпорацій, так і у сфері зовнішніх зв’ѐзків 

(Mautner, 2007).  

Аналіз актуальних досліджень. Як одну з клячових компетентностей, 

про це свідчить аналіз Концепції «Нова українська школа» (2016), у ХХІ 

столітті фахівці розглѐдаять ініціативність і підприюмливість, що 

представлена в інтегрованій ѐкості особистості та ґрунтуютьсѐ на творчості, 

інноваційності, здатності до ризику, спроможності планувати, організовувати 

підприюмницьку діѐльність, утілявати креативні ідеї у сферу економічного 

життѐ, розв’ѐзувати конфліктні ситуації, приймати рішеннѐ і брати на себе 

відповідальність, формувати моделі поведінки, необхідні длѐ успішного 

розв’ѐзаннѐ нагальних виробничих проблем. До наскрізних ліній у шкільних 

програмах уведено таку змістову лінія, ѐк «підприюмливість і фінансова 

грамотність». Підприюмницька компетентність у Законі України «Про 

професійну освіту» визначена одним із пріоритетних напрѐмів діѐльності 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти.  

Психолого-педагогічні засади підприюмницької діѐльності й 

підприюмницької підготовки ю предметом досліджень В. Андріанової, З. 

Гіптерс, І. Демури, О. Зав’ѐлової, Ю. Пачковского, Н. Побірченко, С. По-

сохова, О. Романовського, В. Шабанової та ін. Загальні проблеми прикладної 



лінгвістики досліджували А. Баранов, Н. Бардіна, В. Корніюнко, О. Палагіна, 

А. Загнітко, Т. Киѐк, В. Дубічинський, О. Шаблій, А. Лучик, В. Перебийніс, 

Н. Клименко та ін., сутність концепту – А. Вежбицька, С. Жаботинська, О. 

Селіванова та ін. Питаннѐ праксеології перебуваять у фокусі дослідницької 

уваги І. Зѐзяна, І. Колеснікової, В. Савіцької, О. Титової та ін.  

Мета статті – здійснити оглѐд довідникових та наукових напрацявань 

стосовно клячових лексем концепту «підприюмницька компетентність» 

(підприюмництво, підприюмливість, підприюмець, успішна лядина) у 

вимірах лінгвопраксеології.  

Методи дослідженнѐ: описовий, аналіз довідникових джерел, 

узагальненнѐ наукових джерел з проблем дослідженнѐ.  

Виклад основного матеріалу. Характеристику понѐть дослідженнѐ 

розпочнемо зверненнѐм до терміна «концепт». Згідно зі словником 

когнітивних термінів, концепт визначаюмо ѐк «оперативну змістовну 

одиниця пам’ѐті ментального лексикону, концептуальної системи й мови 

мозку, всіюї картини світу, що відображаю знаннѐ і досвід лядини» 

(Кубрѐкова та ін., 1996, с. 90). Аналізована лексема перебуваю у фокусі 

наукових пошуків А. Вежбицької, І. Голубовської, С. Жаботинської, В. 

Кононенка, О. Кубрѐкової, О. Селіванової та ін. Учені вживаять концепт 

паралельно на позначеннѐ понѐттѐ, образу, схеми дій, «своюрідного 

культурного пласту, ѐкий виступаю посередником між лядиноя та світом» 

(Жаботинскаѐ, 2002). 

У контексті аналізу концепту «підприюмницька компетентність» 

звертаюмосѐ до ідей праксеології, з-поміж завдань ѐкої виділѐюмо, зокрема, 

характеристику реальних лядських можливостей, об’юктивних і 

суб’юктивних дій, оптимізація діѐльності й життюзабезпеченнѐ ѐк в 

індивідуальному, так і суспільному контексті.  

Окреслимо лексему «підприюмництво». У довідникових джерелах 

підприюмництво означено ѐк «діѐльність, пов’ѐзану зі створеннѐм, 

підтримкоя та розвитком підприюмства, власної справи, із виробництвом 

товарів і послуг» (Гришина, 2002, с. 302). Специфіка підприюмництва 

увиразняютьсѐ характеристиками інноваційності, творчості, ѐкі важливими 

рисами праксеології початку ХХІ століттѐ.  

Лексема підприюмництво розглѐдаютьсѐ дослідниками (Подколзина, 

2006) також і ѐк тип поведінки особистості (послідовність взаюмопов’ѐзаних 

учинків, зоріюнтованих на отриманнѐ прибутку), і ѐк різновид діѐльності 

лядини, що презентована у формі активного ставленнѐ суб’юкта до реалій, 

зоріюнтованого на досѐгненнѐ свідомо поставлених цілей, пов’ѐзаного зі 

створеннѐм суспільно значущих цінностей, а також опануваннѐм історичного 

та соціокультурного досвіду. О. Харченко (Харченко, 2012) досліджую куль-

туру підприюмництва, що охопляю систему цінностей і переконань самого 

підприюмцѐ й організаційну культуру, тобто сукупність норм і правил пове-

дінки, ѐкі формуятьсѐ з моменту утвореннѐ організації, важливі длѐ співро-

бітників і спрѐмовуять діѐльність організації до досѐгненнѐ намічених цілей.  



Порѐд із лексемоя «підприюмництво» дослідники уживаять лексему 

підприюмливий, підприюмливість, однак ці понѐттѐ не тотожні. 

Підприюмництво означаю конкретний вид господаряваннѐ, а 

підприюмливість – «здатності ... до нових звершень» (Даль, 1980). 

«схильність, сміливість, рішучість до справи, що спрѐмована на отриманнѐ 

прибутку»; тип господарської поведінки, організаційно-творчий компонент 

підприюмництва (Ковальчук, 1991, с. 29).  

Узагальненнѐ дослідницьких матеріалів (Гончарук та ін., 2008; 

Ковальчук, 1991; Кравченко, 2012; Мочерний та ін., 2001) даю підстави 

виокремити такі риси підприюмливості особистості, ѐк цілеспрѐмованість 

(передбачаю послідовність, наполегливість, рішучість у досѐгненні 

поставленої мети, дотриманнѐ обраному шлѐху і з прийнѐтими рішеннѐми); 

ініціативність, рішучість (здатність лядини самостійно приймати 

відповідальні рішеннѐ й неухильно реалізовувати їх у діѐльності); 

наполегливість, уміннѐ вчитисѐ на помилках, прагненнѐ до успіху, готовність 

до труднощів, здатність до лідерства, готовність до ризику, креативність, 

уміннѐ слухати, здатність переконувати лядей.  

Паралельно з лексемоя «підприюмництво» уживаять лексему «бізнес». 

Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови (Бусел, 

2005), лексему бізнес (пер. з англ. «діѐльність») представлено ѐк економічну, 

комерційну, біржову або підприюмницьку діѐльність, що спрѐмована на 

отриманнѐ прибутку, ділову активність, зоріюнтовану на виконаннѐ завдань 

щодо здійсненнѐ операцій з обміну товарів і послуг між економічними 

суб’юктами ринку, з використаннѐм форм та методів конкретної діѐльності, 

ѐкі утвердилисѐ в ринковій практиці. Мовний компонент ділової активності 

досліджую натепер актуалізований напрѐм прикладної лінгвістики – бізнес-

лінгвістика, наука, що вивчаю функціонуваннѐ мови й використаннѐ мовних 

ресурсів у бізнес-діѐльності, досліджую мовні складові ділового спілкуваннѐ 

в таких напрѐмах, ѐк бізнес-дискурс, організаційна, корпоративна і 

управлінська комунікаціѐ; бізнес-риторика.  

Разом із тим, зазначаю О. Романовський (Романовський, 2000), це 

понѐттѐ за значеннѐм ю значно ширшим за понѐттѐ «підприюмництво», 

оскільки синтезую й інші види економіко-господарської діѐльності – 

виробництво, торгівля, фінанси, наданнѐ послуг тощо, а також охопляю 

новітні різновиди економічної інтелектуально-господарської діѐльності 

(менеджмент, маркетинг, реклама, «паблік рілейшнз», ділові комунікації, 

розвиток інформаційних систем, сприѐннѐ підприюмництву, сервісному 

обслуговування тощо).  

Розглѐнемо лексему «підприюмець». У французькій мові entrepreneur 

означаю лядину, ѐка боретьсѐ за свій рахунок та на свій ризик, щоб на своя 

користь створити ѐкий-небудь продукт» (Гончарук та ін., 2008); так 

називаять осіб, ѐкі здійсняять підприюмницьку діѐльність, зацікавлені в 

реалізації у виробництві та продажу продукції, наданні послуг тощо 

(Кравченко, 2012), уміять віднаходити нові шлѐхи і нові можливості 



виробленнѐ благ, запровадженнѐ нових ідей, процесів або технологій 

(Сніжко, 2009).  

Синонімічноя до лексеми «підприюмець» фахівці вважаять лексему 

«успішна лядина»; успішній лядині в українській лінгвокультурі властиві 

такі характеристики: щаслива, вдала, благополучна, блискуча, тріумфальна 

(Сніжко, 2009), ініціативна, самостійна, творча, рішуча, наполеглива, 

принципова, обов’ѐзкова, передбачлива. Т. Гончарук, М. Шумка, О. 

Романовський (Гончарук та ін., 2008; Романовський, 2000) називаять таку 

лядину підприюмливоя особистістя, упевнену у своїх силах, з високим 

ступенем мотивації, спрѐмовану на саморозвиток і самореалізація, зі 

сформованим підприюмницьким світоглѐдом, в основі ѐкого ю певне 

уѐвленнѐ про такі цінності, ѐк економічна свобода, володіннѐ приватноя 

власністя, успіх, репутаціѐ і професіоналізм.  

Серед провідних мотивів діѐльності підприюмцѐ фахівці називаять 

прагненнѐ до успіху та уникненнѐ невдач (М. Ткаченко, О. Романовський 

(Ткаченко, 2015; Романовський, 2002), відповідність поставленій меті, 

продуктивність, надійність, ефективність, результативність. Метоя 

продуктивності ю максимум результату з мінімальними витратами, метоя 

ефективності ю отриманнѐ корисного ефекту, а результативності –створеннѐ 

цінності –продукту.  

Досѐгнути мети професійної діѐльності підприюмцеві значноя міроя 

допомагаять уміннѐ володіти нормами сучасної української літературної 

мови, користуватисѐ фаховоя термінологіюя; працявати зі спеціальноя 

(фаховоя) літературоя, поповнявати особистий термінологічний тезаурус; 

оріюнтуватисѐ в типових і нетипових ситуаціѐх професійного спілкуваннѐ, 

планувати зміст акту спілкуваннѐ, знаходити адекватні засоби длѐ передачі 

цього змісту. Такі характеристики покладені основу підприюмницької 

компетентності.  

Узагальненнѐ наукових джерел (Подколзина, 2006; Романовський, 

2002; Ткаченко, 2015) даю підстави розглѐдати підприюмницьку 

компетентність ѐк стійку здатність здійснявати підприюмницьку діѐльність, 

що охопляю аспекти глибокого розуміннѐ сутності виконуваних завдань і 

проблем, уміннѐ обирати засоби та способи поведінки, відповідно до 

конкретних обставин місцѐ й часу, почуттѐ відповідальності за досѐгнуті 

результати, здатність навчатисѐ на помилках і вносити корективи в 

досѐгненнѐ цілей, використовувати набуті знаннѐ у практичній діѐльності.  

Кожний компонент підприюмницької компетентності важливий. 

Зокрема, операційно-діѐльнісний компонент (Ткаченко, 2015) характеризую 

ступінь готовності до здійсненнѐ підприюмницької діѐльності в межах 

виконаннѐ професійних функцій, конкретизуютьсѐ вміннѐми планувати, 

реалізовувати й оцінявати різні варіанти підприюмницької діѐльності, бізнес-

проекти, розроблѐти прості моделі дій та обирати економічно помірковані й 

екологічно обґрунтовані рішеннѐ, застосовувати раціональні засоби і способи 

діѐльності з урахуваннѐм конкретних обставин місцѐ й часу; уміннѐми 



презентувати та поширявати інформація про результати власної економічної 

діѐльності.  

Інноваційний компонент підприюмницької компетентності (Ковальчук, 

1991; Ткаченко, 2015) охопляю вміннѐ визначати інновації в діѐльності; 

продукувати нові види товарів і послуг, ѐкі будуть затребувані на ринку; 

об’юктивно оцінявати наслідки впровадженнѐ інновацій длѐ організації і 

галузі; виѐвлѐти потреби потенційних споживачів; правильно обирати (за 

необхідності) тип інноваційної організації й ефективно будувати процес 

управліннѐ відповідно до її особливостей; здатність розроблѐти інноваційні 

проекти.  

Вагомий і особистісно-комунікативний компонент підприюмницької 

компетентності, мовні здібності й мовне чуттѐ, акцент на цінність 

особистості, функції спілкуваннѐ підприюмцѐ: перцептивнва (оріюнтаціѐ на 

конкретну аудиторія), інформативна (уміннѐ доносити інформація до колег і 

кліюнтів), сугестивна (уміннѐ переконувати кліюнтів); організаторська 

(використаннѐ мовленнювих засобів длѐ організації ѐкісної роботи); 

комунікативна (досѐгненнѐ співпраці, співрозуміннѐ між суб’юктами 

торгівлі), конативна (або апелѐтивноя) (прагненнѐ спонукати кліюнта до 

певної дії), фактична (зоріюнтована на встановленнѐ контактів) (Андреева, 

2003, с. 75–77). Сфера підприюмницької діѐльності пов’ѐзана з морально-

етичними нормами; знаннѐ основ ділового спілкуваннѐ, психології поведінки 

покупців, техніки веденнѐ «комерційних переговорів», мовленнюва 

поведінка, комунікативна ефективність, уміннѐ налагоджувати контакт з 

кліюнтами значноя міроя визначаю успіх справи, ю важливими чинниками 

визначеннѐ рівнѐ професіоналізму.  

Отже, йдетьсѐ про бізнес-лінгвістику, науку, ѐк зазначаю О. Харченко, 

Л. Шкатова (Харченко, 2012; Шкатова, 2004), що вивчаю функціонуваннѐ 

мови й використаннѐ мовних ресурсів у бізнес-діѐльності, досліджую мовні 

складові ділового спілкуваннѐ в таких напрѐмах, ѐк бізнес-дискурс, 

організаційна, корпоративна й управлінська комунікаціѐ; професійні підмови 

бізнес-сфери (наприклад, банківська, біржова, бухгалтерська, 

адміністративна, виробнича та ін.), лінгвопрагматику в бізнес-контексті 

(комунікативні стратегії і застосуваннѐ мовних ресурсів у мотивації), бізнес-

риторику. Дійсно, знаннѐ бізнес-лінгвістики допоможуть усвідомити 

справжній сенс, закладений у корпоративному та рекламному дискурсі, 

виѐвити маніпулѐтивні механізми й техніки впливу на суспільну свідомість.  

Високої результативності досѐгаять фінансові установи, працівники 

ѐких здійсняять ефективну комунікативну взаюмодія з колегами, партнерами 

чи замовниками, уміять аргументовано обґрунтувати варіанти розв’ѐзаннѐ 

проблем, урегулявати складні професійні ситуації, доцільно володіячи 

мовними засобами. Необхідні також спостережливість, уважність, 

відповідальне ставленнѐ до роботи, наполегливість у досѐгненні мети, 

коректність і вміннѐ слухати кліюнта. Мовний розвиток підприюмцѐ значноя 

міроя залежить від власного прагненнѐ до саморозвитку й самореалізації.  



Висновки. Отже, ініціативність і підприюмливість, що ґрунтуютьсѐ на 

творчості, інноваційності, здатності до ризику, спроможності планувати, 

організовувати підприюмницьку діѐльність, утілявати креативні ідеї у сферу 

економічного життѐ, розв’ѐзувати конфліктні ситуації, приймати рішеннѐ і 

брати на себе відповідальність, формувати моделі поведінки, необхідні длѐ 

успішного розв’ѐзаннѐ нагальних виробничих проблем, у ХХІ столітті 

фахівці розглѐдаять у Концепції «Нова українська школа» (2016) ѐк одну із 

клячових компетентностей.  

На основі таких методів, ѐк описовий, аналіз довідникових джерел, 

узагальненнѐ наукових джерел із проблем дослідженнѐ, у роботі здійсняюмо 

оглѐд довідникових та наукових напрацявань стосовно клячових лексем 

концепту «підприюмницька компетентність» у вимірах лінгвопраксеології. 

Концепт визначаюмо ѐк оперативну змістовну одиниця пам’ѐті мен-тального 

лексикону та праксеологія ѐк науку, ѐка вивчаю досконалу лядську 

діѐльність, її норми, принципи, структуру й закономірності організації.  

На основі аналізу довідникових та наукових джерел крізь призму 

лінгвопраксеології окресляюмо понѐттѐ «підприюмництво», 

«підприюмливість», «бізнес»», «підприюмець», «успішна лядина».  

Лексему «підприюмництво» характеризуюмо ѐк різновид діѐльності 

лядини, пов’ѐзану зі створеннѐм, підтримкоя й розвитком підприюмства, 

власної справи, виробництвом товарів та послуг, і ѐк тип поведінки 

особистості, зоріюнтованої на отриманнѐ прибутку). Лексему 

«підприюмливість» окресляюмо ѐк схильність, сміливість, рішучість до 

справи, що спрѐмована на отриманнѐ прибутку, організаційно-творчий 

компонент підприюмництва; лексему – ѐк економічну, комерційну, біржову 

або підприюмницьку діѐльність, ділову активність, що охопляю новітні 

різновиди економічної інтелектуально-господарської діѐльності.  

Понѐттѐ «підприюмницька компетентність» визначаюмо ѐк стійку 

здатність здійснявати підприюмницьку діѐльність, уміннѐ обирати засоби та 

способи підприюмницької поведінки, планувати, реалізовувати й оцінявати 

бізнес-проекти, розроблѐти прості моделі дій і обирати економічно 

помірковані й економічно обґрунтовані рішеннѐ.  

Ідеї лінгвопраксеологічного підходу означені в характеристиці 

підприюмцѐ ѐк фахівцѐ «інноваційного типу мисленнѐ та культури» з 

високим рівнем культури мовленнювої поведінки і професійного 

спілкуваннѐ, що значноя міроя сприѐю ефективності вирішеннѐ професійних 

завдань. Мовна особистість підприюмцѐ знаходитьсѐ під впливом 

різноманітних соціальних і ситуативних факторів, соціального статусу, 

позиції «продавець – покупець», «гроші – товар», тому доводимо важливість 

умінь налагоджувати контакт із кліюнтами, вибір доцільного варіанта 

мовленнювої поведінки; оріюнтуватисѐ в типових і нетипових ситуаціѐх 

професійного спілкуваннѐ, про культуру підприюмництва, що ю 

складниками організаційної лінгвістики (або лінгвістики організацій, бізнес-

лінгвістики), що вивчаю функціонуваннѐ мови й використаннѐ мовних 

ресурсів у бізнес-діѐльності, досліджую мовні складові ділового спілкуваннѐ.  



Перспективним напрѐмом подальшого дослідженнѐ буде вивченнѐ 

концепту «ефективність», у ѐкому знаходѐть віддзеркаленнѐ такі 

характеристики підприюмницької діѐльності, ѐк цілісність, багатовимірність, 

динамічність і взаюмопов’ѐзаність різних сторін.  
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РЕЗЮМЕ 
Семеног Елена. Концепт «предпринимательскаѐ компетентность» в измерениѐх 

лингвопраксеологии.  

В статье сделан обзор научных наработок по концепту «предпринимательскаѐ 

компетентность» на основе лингвопраксеологического подхода. На основе анализа 

справочных и научных источников сквозь призму лингвопраксеологии обозначены понѐтиѐ 

«предпринимательство», «предприимчивость», «бизнес» «предприниматель», «успешный 

человек». Понѐтие «предпринимательскаѐ компетентность» обозначено как устойчивуя 

способность осуществлѐть предпринимательскуя деѐтельность, умение выбирать средства 

и способы предпринимательского поведениѐ, планировать, реализовывать и оценивать 

бизнес-проекты, разрабатывать простые модели действий и выбирать экономически 

умеренные и экономически обоснованные решениѐ. Акцентировано внимание на личностно-

коммуникативном компонент предпринимательской компетентности. Речь идет, в 

частности, об умениѐх налаживать контакт с клиентами, выбор целесообразного варианта 

речевого поведениѐ; ориентироватьсѐ  



в типичных и нетипичных ситуациѐх профессионального общениѐ, о культуре 

предпринимательства как составлѐящихи организационной лингвистики.  

Ключевые слова: концепт, лингвопраксеологиѐ, бизнес-лингвистика, 

предпринимательство, предприимчивость, предприниматель, успешный человек, 

предпринимательскаѐ компетентность.  

 

SUMMARY 
Semenog Olena. The concept of «entrepreneurial competence» through the 

linguopraxeology.  

The article gives an overview of scientific research concerning the concept of 

“entrepreneurial competence” on the ground of the linguopraxeological approach. The attention is 

focused on the concept as an operational content unit of the memory of the mental lexicon. 

Praxeology is viewed as a science that studies perfect human activity, its norms, principles, structure 

and regularities of the organization.  

On the basis of analysis of reference and scientific sources, through the prism of 

linguopraxeology such notions as “entrepreneuring”, “entrepreneurship”, “business”, 

“entrepreneur”, “successful person” are outlined. Initiative and entrepreneurship are based on 

creativity, innovation, ability to risk, ability to plan, organize entrepreneurial activity, implement 

creative ideas in the sphere of economic life, solve conflict situations, make decisions and take 

responsibility, form the behavioral patterns which are necessary for solving urgent manufacturing 

problems. They can be considered by specialists in the 21st century in the Concept “New Ukrainian 

School” (2016) as one of the key competencies.  

The word “entrepreneuring” is described as a kind of human activity associated with 

creation, support and development of the enterprise, own business, production of goods and services, 

and as a type of person-oriented behavior, profit-oriented). The word “entrepreneurship” is defined 

as an ability, courage, determination to do business, aimed at profit, the organizational and creative 

component of entrepreneurship. The notion “business” is represented as economic, commercial, 

stock exchange or entrepreneurial activity, business activity, covering the latest varieties of 

economic intellectual and economic activity.  

The concept of “entrepreneurial competence” is defined as a sustainable ability to carry out 

entrepreneurial activities, the ability to choose the means of entrepreneurial behavior, to plan, 

implement and evaluate business projects, develop simple action models, and choose economically 

reasonable solutions.  

The linguistic identity of an entrepreneur is influenced by a variety of social and situational 

factors, social status, the position of “seller – buyer”, “money – goods”, therefore an important and 

communicative component of entrepreneurial competence. It is about the ability to establish contact 

with clients, choose the appropriate option of speech behavior; to orientate in typical and atypical 

situations of professional communication, the culture of entrepreneurship, which are components of 

organizational linguistics (or linguistics organizations, business linguistics), which studies the 

functioning of the language and the use of language resources in business activities, explores the 

language components of business communication.  

Key words: concept, linguopraxeology, “entrepreneuring”, “entrepreneurship”, “business”, 

“entrepreneur”, “successful person”, “entrepreneurial competence”.  

 


