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Праконіна В. У. (Мінск)  

Перыяды распрацоўкі беларускай эканамічнай тэрміналогіі 

У спецыяльнай лексіцы эканомікі, як і ў мове, выразна 

адлюстроўваюцца ўсе змены, якія адбываюцца ў соцыуме на пэўным 

этапе. Узнікненне, развіццѐ і запатрабаванасць новых відаў чалавечай 

дзейнасці ў эканоміцы (лагістыка, менеджмент, маркетынг) 

абумоўліваюць з’яўленне ў мове новых тэрмінаў. На сучасным этапе 

беларуская эканамічная тэрміналогія развіваецца хуткімі тэмпамі, што 

выклікана ўзмацненнем інтэграцыйных працэсаў у свеце, а таксама 

ўзрастаннем неабходнасці стандартызацыі тэрміналогіі. Ва ўмовах 

міжнароднага супрацоўніцтва актуальным з’яўляецца ўпарадкаванне 

тэрміналогіі беларускай мовы, а таксама міжнародная сістэматызацыя і 

ўнармаванне тэрмінагалін розных навук. 

Неабходнасць даследавання беларускіх слоўнікаў эканамічнай 

тэрміналогіі, перыядаў іх распрацоўкі звязана перадусім з 

запатрабаванасцю спецыяльнай (эканамічнай) лексікі ў публіцыстычным 

і навуковым стылях. 

Адпаведна мэта дадзенага артыкула – прааналізаваць гісторыю 

фарміравання беларускіх слоўнікаў па эканоміцы. Мэта прадугледжвае 

вырашэнне наступных задач: 

- фарміраванне па магчымасці поўнай картатэкі беларускіх 

эканамічных тэрміналагічных крыніц; 

- выяўленне актыўных перыядаў распрацоўкі беларускай 

эканамічнай тэрмінаграфіі. 

У выніку праведзенага даследавання можна вылучыць 3 перыяды ў 

гісторыі беларускай эканамічнай тэрмінаграфіі: першая палова ХХ 

стагоддзя (3 адзінкі), канец ХХ стагоддзя (30 адзінак) і пачатак ХХІ 

стагоддзя (16 адзінак).  

На падставе разгляду такіх аўтарытэтных крыніц, як «Летапіс друку 

Беларускай ССР» (1932–1991), «Летапіс друку Беларусі. Кніжны 

летапіс» (1992–2006) і «Кніжны летапіс Беларусі» (2007– ) было 

выяўлена 50 эканамічных слоўнікаў, сярод іх – 17 слоўнікаў-дадаткаў, 
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змешчаных у даведніках па эканоміцы. Крыніцамі фактычнага 

матэрыялу да слоўнікаў беларускай эканамічнай лексікі паслужылі 

наступныя даведнікі: «Руска-беларускі слоўнік» ( К. К. Атраховіч, 1991), 

ТСБМ у 5 т. (1977), «Словарь менеджера» (Плотницкий, 1992), 

Экономический словарь-справочник (1989), «Экономика: 

Энциклопедический словарь» (Золотогоров, 2004), а таксама матэрыялы 

перыядычнага друку. 

На пачатку ХХ стагоддзя слоўнікі выходзілі з прыкладнымі мэтамі. 

Іх задачай было ўзбагачэнне лексічнага запасу прадстаўнікоў той ці 

іншай прафесійнай сферы, а таксама фарміраванне тэрміналагічнай базы 

эканамічных прадметаў, што актыўна вывучаліся на той момант. Таму 

нярэдка слоўнікі мелі характар дадаткаў, г. зн. выдаваліся не самастойна, 

а ў якасці дапаўнення да адпаведнага вучэбнага дапаможніка. 

Першым крокам у спробе распрацоўкі беларускай эканамічнай 

тэрміналогіі стаў «Слоўнік бугальтэрскае тэрмінолѐгіі» (1928), калі 

Інстытут беларускай культуры выдае 17-ы выпуск «Беларускай 

навуковай тэрміналогіі». Даведнік ствараўся з мэтай авалодання 

спецыяльнай лексікай – тэрмінамі, «з якімі спатыкаецца рахункавод у 

штодзѐннай працы» [2, с. 3]. «Слоўнік бугальтэрскае тэрмінолѐгіі» 

налічвае 1642 тэрміналагічныя адзінкі. Выданне мае перакладны 

характар: да рускага бухгалтарскага тэрміну падаецца яго беларускі 

адпаведнік: рус.дебитование [2, с. 71] – бел. дэбітаваньне [2, с. 71], рус. 

монополист [2, с. 71] – бел. монаполісты [2, с. 71]. Такім чынам, 

упершыню ў гісторыі беларускай эканамічнай лексікаграфіі была 

пастаўлена задача распрацоўкі і кадыфікацыі эканамічнай тэрміналогіі. 

У гэты ж час выходзяць вучэбныя дапаможнікі Л. Любімава 

«Палітычная эканомія: (пачатковы курс)» (1925) і І. Лапідуса 

«Палітычная эканомія ў сувязі з тэорыяй савецкай гаспадаркі» (1931). 

З’яўленне ў гэтых крыніцах беларуска-рускіх слоўнікаў-дадаткаў 

аб’ѐмам 140 і 700 адзінак было абумоўлена дзяржаўнай палітыкай і 

часам. На пачатку 20-х гадоў ХХ стагоддзя ў краіне з мэтай 

нацыянальна-культурнага будаўніцтва праводзілася палітыка 

беларусізацыі. Мерапрыемствы ў межах гэтай палітыкі скіроўваліся на 

замацаванне статусу беларускай мовы ў грамадстве. Да таго ж, выданне 

перакладных руска-беларускіх слоўнікаў палітэканамічнай лексікі было 

выклікана запатрабаванасцю такой грамадскай навукі, як палітэканомія. 

Слоўнікі-дадаткі ў адпаведных вучэбных дапаможніках друкаваліся з 

практычнай мэтай вывучэння палітэканамічнай лексікі. 

Як адзначае Г. А. Цыхун, «…уздымы і спады тэрміналагічнай 

працы і, асабліва, выдавецкай дзейнасці ў галіне тэрміналогіі цесна 

звязаны са знешнімі ўмовамі функцыянавання беларускай мовы. Так, 
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пікі гэтай дзейнасці прыпадаюць на 1926–1927 і 1992–1995 гг., г. зн. на 

гады т. зв. беларусізацыі, прыняцця і ўвядзення ў жыццѐ Закона аб 

мовах у Рэспубліцы Беларусь, і, наадварот, амаль поўныя правалы ў ѐй 

(не кажучы ўжо пра час вайны) назіраюцца ў 1935–1940, 1945–1961 і 

1970–1976 гг., што характарызуюцца як гады ўціску і стагнацыі ў 

дачыненні да беларускай мовы» [4, с. 7]. 

Сярэдзіна ХХ стагоддзя – гэта перыяд абагульнення ўжо сабранага 

беларускага тэрміналагічнага матэрыялу па эканоміцы. З гэтай прычыны 

Акадэмія навук БССР выдае «Слоўнік па эканоміцы: Праект для 

абмеркавання», эканамічныя тэрміны з якога знайшлі сваѐ 

адлюстраванне ў БелСЭ. Трэба адзначыць, што «значную ролю ў 

распрацоўцы і ўнармаванні беларускай тэрміналогіі ў 60—70-я гады 

адыграла падрыхтоўка выдання Беларускай Савецкай Энцыклапедыі, 

якая вялася сіламі самых розных спецыялістаў рэспублікі. Пры Галоўнай 

рэдакцыі энцыклапедыі была створана і паспяхова працавала 

прадстаўнічая Камісія па навуковай і тэхнічнай тэрміналогіі пад 

кіраўніцтвам народнага пісьменніка Беларусі К. Крапівы. Камісія 

правяла вялікую работу па ўпарадкаванню ўжо існуючай тэрміналогіі і 

па стварэнню шматлікіх новых тэрмінаў» [1, с. 126]. 

Неабходнасць стварэння беларускага савецкага слоўніка 

энцыклапедычнага характару (БелСЭ) паспрыяла выданню ў 1967 годзе 

Акадэміяй навук БССР даведніка «Слоўнік па эканоміцы: Праект для 

абмеркавання». Праект меў на мэце «1845 артыкулаў агульным аб’ѐмам 

2420 тысяч знакаў … па раздзелах тэорыі і гісторыі прадмета» [3, с. 6] 

уключыць ва ўніверсальны даведнік БелСЭ. Прадмова да слоўніка 

сведчыць, што «Слоўнік БелСЭ складаецца такім чынам, што ў ім 

плануюцца агульныя артыкулы па асноўных галінах і па важнейшых 

раздзелах ведаў, а таксама – пра асобныя з’явы, падзеі і г. д. Такі 

прынцып дае магчымасць зрабіць інфармацыю найбольш поўнай, а там, 

дзе гэта неабходна, і падрабязнай» [3, с. 7]. Такім чынам, у выданні 

«Слоўнік па эканоміцы: Праект для абмеркавання» быў змешчаны 

пералік беларускіх эканамічных тэрмінаў, якія ў далейшым знайшлі сваѐ 

месца ў слоўніку белСЭ.  

У канцы ХХ стагоддзя (2-і перыяд выдання беларускіх слоўнікаў 

эканамічнай тэрміналогіі) даведнікі працягваюць выходзіць, але ўжо з 

мэтай скрупулѐзнай распрацоўкі беларускай эканамічнай лексікі розных 

раздзелаў эканамічнай навукі. Паколькі навучанне на той час вялося і на 

беларускай мове, слоўнікі ствараліся і з вучэбнымі мэтамі. Яшчэ адна 

прычына, у сувязі з якой ствараюцца шматлікія слоўнікі, абумоўлена 

рэалізацыяй Закона № 3094-XІ Аб Мовах у Рэспубліцы Беларусь, 
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прынятага 26 студзеня 1990 года, згодна з якім беларуская мова, як і 

руская, выкарыстоўваецца ва ўсіх сферах грамадскага жыцця.  

З 1990 года да канца ХХ стагоддзя рыхтуюцца розныя тыпы 

слоўнікаў па эканоміцы: тлумачальныя слоўнікі («Аграрная эканоміка: 

Кароткі слоўнік» (1990), «Внешнеэкономическия деятельность: Словарь-

справочник» (1992), «Маркетинг: Словарь-справочник» (1993), 

«Международные валютно-финансовые отношения: Краткий словарь-

справочник» (1993), сярод іх – руска-беларускія тлумачальныя слоўнікі 

(«Руска-беларускі тлумачальны слоўнік для студэнтаў спецыялізацыі 

―Эканоміка і кіраванне ў спажывецкай кааперацыі‖» (1995), «Руска-

беларускі тлумачальны слоўнік гандлѐва-эканамічных тэрмінаў, якія 

ўжываюцца пры вывучэнні курса "Эканоміка гандлю"» (1991).  

У пачатку ХХІ стагоддзя змяняецца як аб’ѐм беларускіх 

эканамічных даведнікаў, так і прызначэнне. Увядзенне ў праграму ВНУ 

абавязковага курса «Беларуская мова. Прафесійная лексіка» паспрыялі 

выпуску шматлікіх даведнікаў, метадычных дапаможнікаў і слоўнікаў-

дадаткаў да іх у галіне эканамічнай лексікі. Трэба адзначыць, што такія 

слоўнікі прадстаўлены ў асноўным слоўнікамі-дадаткамі, невялікімі па 

аб’ѐме (200–300 тэрмінаў), змешчанымі ў падручніках і метадычных 

дапаможніках па прафесійнай лексіцы. Даведнікі па курсе прафесійнай 

лексікі выдаюцца з мэтай авалодання беларускай эканамічнай 

тэрміналогіяй, узбагачэння культуры маўлення студэнтаў. Так, 

напрыклад, «Слоўнік важнейшых эканамічных тэрмінаў» змешчаны ў 

якасці дадатку ў вучэбным дапаможніку «Некаторыя пытанні вывучэння 

гісторыі, эканамічнай тэорыі і культуралогіі ў ВНУ», а ў «Практыкуме 

па эканамічнай тэорыі» падаецца «Беларуска-рускі слоўнік эканамічных 

тэрмінаў». Значэнне дадзеных слоўнікаў у тым, што яны ўтрымліваюць 

ядзерныя тэрміны вузкіх галін эканомікі. 

Такім чынам, можна вылучыць 3 перыяды ў падрыхтоўцы 

слоўнікаў па эканоміцы: першая палова ХХ стагоддзя, канец ХХ 

стагоддзя і пачатак ХХІ стагоддзя. У першай палове ХХ стагоддзя 

выданне беларускіх слоўнікаў эканамічнай тэрміналогіі было 

абумоўлена ўнутрылінгвістычнымі фактарамі: палітыкай беларусізацыі, 

масавым выпускам падручнікаў па той ці іншай запатрабаванай на той 

час галіне ведаў з абавязковым перакладам рэестравай мовы на 

беларускую. У 60-я гг. эканамічныя тэрміны ўжо ўваходзяць у склад 

энцыклапедычнага даведніка, чаму паспрыяла распрацоўка паняційных 

значэнняў беларускіх эканамічных тэрмінаў. Як унутрылігвістычнымі 

фактарамі (рэалізацыя Закона аб Мовах на тэрыторыі краіны), так і 

экстралінгвістычнымі (сусветная стандартызацыя, узмацненне 

міжнароднага супрацоўніцтва, інтэграцыйных працэсаў) выклікана 
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з’яўленне беларускіх слоўнікаў эканамічнай тэрміналогіі ў канцы ХХ і 

на пачатку ХХІ стагоддзя. 
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Пристром И. Э. (Минск)  

Сегментированные конструкции в лирике Юрия Левитанского 

Вопрос о принадлежности поэтического наследия Юрия 

Левитанского к одному из направлений русской литературы ХХ в. 

решается неоднозначно. Одна часть исследователей предлагает 

причислить Ю. Левитанского к поэтам-фронтовикам наряду 

с Д. Самойловым, К. Симоновым, С. Гудзенко. Другие же ученые 

полагают, что по схожести мотивовов и тематики лирики стихи 

Ю. Левитанского соотносятся со стихами поэтов-шестидесятников. Есть 

и еще одна категория литературоведов, которая рассматривает Юрия 

Давыдовича как поэта-песенника. На наш взгляд, множественность 

интерпретаций принадлежности Ю. Левитанского к тому или иному 

направлению – свидетельство многогранного таланта поэта, который 

сумел проявить себя в разных ипостасях. 

Наиболее выдающимися сборниками стихотворений 

Ю. Левитанского являются «Кинематограф» (1970 г.), День такой-то» 

(1976 г.) и «Письма Катерине, или Прогулка с Фаустом» (1981 г.), 

которые открыли поэту дорогу к славе и признанию. Эти книги стихов 

представляют собой своеобразную трилогию, в которой происходит 

«возрастная градация» и «духовная эволюция» [5, с. 13] лирического 

героя. Обобщенный образ лирического героя – личность одинокая, 

предельно искренняя, рефлексирующая, пытающаяся понять себя и 

окружающий мир (потому в текстах стихов много риторических 


