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Полілексемныя намінацыі ў тэрміналогіі мытнай справы 

 

Мова для спецыяльных мэт мае пэўныя характарыстыкі, 

адметнасць якіх прадвызначаецца не толькі традыцыйнай 

прыналежнасцю да лексікі абмежаванага ўжытку, але і галіновай 

своеасаблівасцю. Актуальнасць узгаданых уласцівасцей тэрміналагічных 

адзінак становіцца найбольш відавочнай пры неабходнасці 

сістэматызацыі, якая дазваляе групіраваць тэрміны па змесце, па моўнай 

форме, па функцыі, па ўнутрымоўных і пазамоўных прыметах.  

У навуковых працах па тэрміназнаўстве як абавязковае 

разглядаецца пытанне аб класіфікацыі па фармальнай структуры тэрміна. 

Да прыярытэтных такую класіфікацыю, напрыклад, адносіць 

У. М. Лейчык. «Можа быць пабудавана некалькі агульналінгвістычных і 

прыватналінгвістычных класіфікацый тэрмінаў. Перш за ўсё, гэта 

класіфікацыя па фармальнай структуры тэрміна.» [3, с. 93–94].  

Тэарэтычная распрацаванасць данай тэмы пацвярджаецца 

агульнасцю поглядаў навукоўцаў на колькасны склад структурных 

кампанентаў класіфікацыі і на тоеснасць тыпаў утвараемых мадэлей 

тэрміналагічных словазлучэнняў. Б. М. Галавін, Р. Ю Кобрын, 

С. В. Грынёў-Грыневіч, У. М. Лейчык вылучаюць тэрміны-словы і 

тэрміны-словазлучэнні. З прычыны недастатковасці традыцыйных 

лексічных сродкаў для абазначэння аб’ектаў сучасных ведаў некаторыя 

даследчыкі (В. П. Даніленка, Г. У. Арашонкава, А. М. Булыка, 

У. В. Люшцік, У. М. Лейчык) лічаць патрэбным дадаць яшчэ і сімвалы-

словы ці знакі-сімвалы (α-часціца, β-распад). Прапанаваны 

Б. М. Галавіным, Р. Ю. Кобрыным падзел шматкампанентных тэрмінаў-

словазлучэнняў у адпаведнасці з тыпам іх структуры і, у прыватнасці, 

увядзенне паняццяў мадэлі лінейнай структуры без прыназоўнікаў, 

мадэлі лінейнай структуры з прыназоўнікамі, мадэлі нелінейнай 

структуры без прыназоўнікаў, мадэлі нелінейнай структуры з 

прыназоўнікамі былі ўспрыняты У. М. Лейчыкам як мэтазгодныя. 

Разам з тым неабходна звярнуць увагу на некаторыя разыходжанні 

ў прынцыпах, абраных для класіфікацыі тэрмінаў-словазлучэнняў 

вядучымі лінгвістамі. Неаднолькавыя варыянты абумоўлены найперш 

канцэптуальнай спецыфікай. Так, паводле Б. М. Галавіна, 

Р. Ю. Кобрына, тэрміны-словазлучэнні падзяляюцца на простыя і 
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складаныя, якія фактычна можна кваліфікаваць як двухкампанентныя і 

полілексемныя. У. М. Лейчык жа да простых адносіць тыя, што 

складаюцца з некалькіх слоў, і рэкамендуе прынцыпова падыходзіць да 

размежавання простых тэрмінаў-словазлучэнняў і састаўных 

(тэрміналагічных спалучэнняў, камбінацый). На думку мовазнаўца , 

састаўны тэрмін уяўляе сабой спалучэнне двух ці больш тэрмінаў. Такая 

трактоўка якраз і адрознівае канцэпцыю У. М. Лейчыка ад іншых, у якіх 

часам азначэнне састаўны выкарыстоўваецца замест тэрміна 

словазлучэнне. Дастаткова пашыранай з’яўляецца класіфікацыя, дзе ў 

складзе тэрмінаў-словазлучэнняў прыводзяцца двухкампанентныя, 

трохкампанентныя, чатырохкампанентныя, пяцікампанентныя 

мадэлі (С. В. Грынёў-Грыневіч, Л. А. Гіруцкая, Н. В. Гаўрош). Такі 

падзел, дапоўнены тэрмінам-азначэннем полілексемныя, што па 

сутнасці аб’ядноўвае ўсе пералічаныя мадэлі з вызначанай колькасцю 

кампанентаў, думаецца, робіць падобную класіфікацыю больш 

дасканалай, паколькі ў аснову кладзецца прынцып колькаснай 

«адпаведнасці структурна-семантычных частак» [2, с. 159]. 

Па-рознаму вырашаецца праблема даўжыні тэрміна. Сустракаюцца 

ў некаторай ступені супярэчлівыя меркаванні. У адным даследаванні 

сцвярджаецца, што «…кароткасць спецыяльнага наймення – 

цяжкадасягальны ідэал, да якога неабходна імкнуцца» [4, с. 12] і 

«…кадыфікацыйным патрабаваннем да тэрміна з’яўляецца патрабаванне 

кароткасці» [4, с. 102]. А ў другім – «варта гаварыць не аб кароткасці 

тэрміна, як гэта звычайна робіцца…, а аб аптымальнай даўжыні тэрміна, 

якая, натуральна, звязана з фармальнай прыметай аптымальнай яго 

структуры, інакш, з аптымальным наборам тэрмінаэлементаў» [3, с. 50]. 

Менавіта гэта дазваляе ўзгадніць фармальную структуру тэрміна з яго 

зместавай структурай. Але колькасць кампанентаў у складзе тэрміна-

словазлучэння не можа быць большай за вызначаную, бо аптымальнасць 

фармальнай структуры тэрміна-словазлучэння абумоўлена таксама 

асаблівасцямі ўспрымання чалавека. Заўважана, «…сямікампанентныя 

тэрміны-словазлучэнні уяўляюць сабой мяжу лексічнай працягласці 

тэрміна, так як колькасць інфармацыі, успрымаемай чалавекам 

адначасова, вызначаецца аб’ёмам непасрэднай памяці, яе мяжой 

з’яўляецца сем элементаў» [1, с. 143]. 

Колькасць кампанентаў у складзе тэрмінаў-словазлучэнняў часта 

прадвызначаецца спецыфікай пэўнай галіны ведаў. Б. М. Галавіным, 

Р. Ю. Кобрыным, Л. А. Пякарскай устаноўлена «агульная тэндэнцыя да 

дамінуючага выкарыстання ў якасці тэрмінаў словазлучэнняў, якія 

складаюцца з двух-трох слоў, у такіх галінах, як інфарматыка, а з 
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чатырох-пяці слоў – у такіх галінах, як філасофія» [3, с. 52]. Тэрміналогіі 

аналітычнага тыпу, да якога звычайна адносяць і тэрміналогію мытнай 

справы, прадстаўлены пераважна полілексемнымі найменнямі. 

Характарызуючы рускую тэрмінасістэму мытнай справы, 

Я. А. Фядорчанка сцвярджае, што прыкладна 90 % тэрміналагічных 

адзінак з’яўляюцца мнагаслоўнымі структурамі. 

Аналіз тэрмінаў, якія адносяцца да семантыка-тэматычнага поля 

мытны менеджмент, сведчыць пра выключную пашыранасць 

полілексемных тэрмінаў (двух-, трох-, чатырохкампанентных).  

Cамымі прадуктыўнымі лічацца двухкампанентныя тэрміны-

словазлучэнні. Яны прадстаўлены мадэлямі: 

а) прыметнік ← назоўнік (24,9 %) (антыкарупцыйнае 

супрацоўніцтва, антыкарупцыйны маркетынг, арганізаваная 

злачыннасць, асабістая выгада, вертыкальная карупцыя, дыскрэцыйнае 

паўнамоцтва, знешні аўдыт, кадравы пратэкцыянізм, карпаратыўная 

выгада, карупцыйны ланцуг, службовы падлог, фізічнае 

інспектаванне…); 

б) назоўнік → назоўнік у Р. скл. (19,6 %) (аб’ект карупцыі, 

атрыманне хабару, выкараненне карупцыі, выкрыццё карупцыі, 

здзяйсненне злачынства, мінімізацыя карупцыі, наяўнасць карупцыі, 

недасканаласць заканадаўства, незаконнасць хабару, парушальнік 

закона, працэс імплементацыі, супрацьдзеянне хабарніцтву…); 

в) назоўнік → назоўнік ва ўск. скл. з прыназоўнікам (1,8 %) 

(барацьба з карупцыяй, кантроль за працай, карупцыя на мытні, 

магчымасць для хабару, недапрацоўка ў заканадаўстве…); 

г) дзеяслоў → назоўнік (1,7 %) (валодаць манаполіяй, мець 

паўнамоцтвы, кантраляваць дзейнасць, парушаць закон, прадухіліць 

карупцыю…). 

Трохкампанентныя найменні ўтвараюцца шляхам 

даінтэрпрэтацыі двухкампанентных канструкцый: 

а) назоўнік → [прыметнік ← назоўнік у Р. скл.] (15,6 %) 

(атрыманне незаконнага прыбытку, забеспячэнне нацыянальнай бяспекі, 

злоўжыванне службовым становішчам, імідж мытнай службы, 

пазбаўленне незаконнага прыбытку, папаўненне дзяржаўнага бюджэту, 

прымяненне мытных працэдур, развіццё мытнай інфраструктуры, 

сістэма мытнага кіравання, спрашчэнне мытнай працэдуры, удзельнік 

знешнеэканамічнай дзейнасці…); 

б) назоўнік → [назоўнік у Р. скл. → назоўнік у Р. скл.] (4,2 %) 

(верагоднасць узнікнення карупцыі, выкрыццё фактаў карупцыі, 
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зніжэнне ўзроўню карупцыі, наяўнасць фактаў карупцыі, практыка 

вымагання хабару, спрашчэнне правіл падаткаабкладання…); 

в) [прыметнік ← назоўнік] → назоўнік у Р. скл. (3,6 %) 

(асноўныя прычыны хабарніцтва, прафесійная годнасць мытніка, 

прафесійны кодэкс мытніка, прыкладная шкода карупцыі, традыцыйная 

праява карупцыі, эканамічная бяспека краіны…); 

г) [назоўнік → назоўнік у Р. скл.] → назоўнік з прыназоўнікам 

(3,4 %) (адмыванне даходаў ад злачынстваў, атрыманне 

ўзнагароджання праз пасрэднікаў, звядзенне карупцыі да мінімуму, 

паспяховасць барацьбы з карупцыяй, працягласць кантакту з кліентам, 

эфектыўнасць барацьбы з карупцыяй…). 

Чатырохкампанентныя словазлучэнні ў мытнай тэрміналогіі 

прэзентуюцца 3 асноўнымі мадэлямі: 

а) [прыметнік ← назоўнік] → [прыметнік ← назоўнік] (3 %) 

(актыўны подкуп службовай асобы, дыскрэцыйнае дзеянне службовай 

асобы, крымінальная справа карупцыйнай накіраванасці, пасіўны подкуп 

службовай асобы…); 

б) [назоўнік → назоўнік у Р. скл.] → [прыметнік ← назоўнік] 

(4,3 %) (асаблівасць праходжання мытнай працэдуры, забеспячэнне 

прынцыпу перыядычнай ратацыі, рэфармаванне метадаў мытнага 

адміністравання, празрыстасць дзейнасці мытных органаў, узровень 

карумпаванасці дзяржаўнага апарату, умяшальніцтва службы ўласнай 

бяспекі…); 

в) назоўнік → прыметнік ← [назоўнік → назоўнік у Р. скл.] 

(1,2 %) (магчымасць бескантрольнага прыняцця рашэння, фарміраванне 

прававой культуры людзей, фарміраванне ўстойлівага непрыняцця 

хабарніцтва…). 

Прыведзеныя мадэлі з’яўляюцца найбольш пашыранымі і, як 

можна было заўважыць, адносяцца да беспрыназоўнікавых. Іншыя 

чатырохкампанентныя найменні ўтрымліваюць прыназоўнікі 

(адміністрацыйная карупцыя ў мытнай сферы, заканадаўчая база па 

барацьбе з карупцыяй, кантроль за службовай дзейнасцю мытнікаў, 

крымінальная адказнасць за карупцыю на мытні, міжнародны вопыт 

барацьбы з карупцыяй, распаўсюджванне карупцыі ў мытных органах, 

ухіленне ад выплаты мытных пошлін…) (4,1 %).  

Значная частка тэрмінаў-словазлучэнняў мытнай справы ў сваім 

складзе мае больш за 4 кампаненты (12,6 %). Выкарыстанне падобных 

найменняў (ацэнка ўплыву карупцыі на развіццё прадпрымальніцкай 

актыўнасці, методыка вызначэння рэйтынгу ўспрымання карупцыі, 

пашырэнне празрыстасці ў дзейнасці дзяржаўных інстытутаў, 
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супрацьдзеянне карупцыі ў дзяржаўных органах і неўрадавым 

сектары…) абумоўлена, па-першае, патрабаваннем дакладнасці, тым 

патрабаваннем, якое многімі лінгвістамі трактуецца як асноўнае. Па-

другое, распаўсюджанасць шматлексемных тэрмінаў сведчыць, што 

даная тэрмінасістэма яшчэ актыўна фарміруецца. 

Такім чынам, полілексемныя тэрміны семантыка-тэматычнага поля 

мытны менеджмент характарызуюцца структурнай неаднароднасцю. 

Пашыранасць розных камбінацый дазваляе ўтварыць вялікую колькасць 

спецыяльных паняццяў. Паводле вылучаных частак аналізуемыя 

найменні адносяцца да двухкампанентных (48 %), трохкампанентных 

(26,8 %), чатырохкампанентных (12,6%), шматкампанентных 

(утрымліваюць больш за 4 словы) (12,6 %). Канструяванне 

полілексемных адзінак прадвызначана арыентацыяй на разнастайныя 

сінтаксічныя мадэлі пабудовы словазлучэнняў у літаратурнай мове. 
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