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Таким образом, можно сделать вывод, что для перевода специализирован-
ной лексики необходимо активно обращаться к различным приемам перевода. 
Приведенные примеры показывают, что подбор приема, используемого для пе-
ревода той или иной речевой единицы, всегда определяется целью наиболее 
точно передать смысл оригинального текста.  

Терминология специализированной области правового регулирования 
иностранных инвестиций разнородна, что требует от переводчика владения фо-
новыми знаниями не только в своей предметной области, но также и в смежных 
отраслях знаний [2], профессиональной работы со специализированными слова-
рями разных областей знаний.  

Значимость прагматического аспекта перевода специализированного на-
учного текста состоит в глубоком и детальном анализе текста оригинала на 
предпереводческом этапе перевода. Прагматика перевода заключается в уясне-
нии цели создания данного научного текста, в чем состоит коммуникативная ин-
тенция автора данного текста, понимании той потребности, которую этот текст 
удовлетворяет, и какую доминантную функцию он выполняет.  
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Эканамічная навука пастаянна развіваецца, а беларуская эканамічная тэрміналогія ад-
паведна папаўняецца новымі тэрмінамі. У дадзеным артыкуле аналізуецца сістэмнасць белару-
скай эканамічнай тэрміналогіі на падставе вылучэння лексіка-семантычных груп дадзенай 
галіны тэрміналоіі, выяўляюцца прынцыпы адбору беларускіх эканамічных тэрмінаў у лексіка-
семантычныя групы. Засяроджваецца ўвага на гісторыі станаўлення эканамічнай навукі і 
дынаміцы яе развіцця ў ХХ-ХХІ стст. У заключэнні прыводзяцца вынікі аналізу лексіка-
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семантычных груп беларускай эканамічнай тэрміналогіі, згодна з якімі дадзеная галіна 
тэрміналогіі з’яўляецца тэрмінасістэмай, паколькі сістэмнасць беларускай эканамічнай 
тэрміналогіі абумоўлена сістэмнасцю эканомікі. Істотнасць вынікаў даследавання, апісанага ў 
гэтым артыкуле, заключаецца ў магчымасці далейшай сістэматызацыі і стандартызацыі бела-
рускай эканамічнай тэрмінасістэмы. 

Ключавыя словы: эканамічная навука; беларуская эканамічная тэрміналогія; 
сістэмнасць; лексіка-семантычная група. 

 
 

LEXICAL-SEMANTIC GROUP OF BELARUSIAN ECONOMIC 
 TERMINOLOGY 

 

V. U. Prakonina  

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus 

Economic science is constantly evolving, and Belarusian economic terminology respectively 
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Эканоміка ўяўляе сістэму ўзаемазвязаных эканамічных навук, што вывуча-
юць аб’ектыўныя эканамічныя заканамернасці. Агульнай эканамічнай навукай 
з’яўляецца эканамічная тэорыя, якая складаецца з трох раздзелаў: мікраэка-номікі, 
макраэканомікі і сусветнай эканомікі. Мікраэканоміка вывучае эканоміку на 
ўзроўні асобных суб’ектаў гаспадарання (прадпрыемства, фірма) [15]. 
Макраэканоміка даследуе эканамічныя працэсы на ўзроўні нацыянальнай эканомікі 
[14]. Сусветная эканоміка вывучае формы эканамічнага супрацоўніцтва паміж 
краінамі. Сёння актыўна развіваецца такая галіна эканамічнай навукі, як 
мезаэканоміка, якая з’яўляецца прамежкавым узроўнем паміж мікра- і 
макраўзроўнямі эканомікі, паколькі аб’ектам яе даследавання з’яўляюцца прадпры-
емствы і фірмы ў пэўных эканамічных рэгіёнах. Акрамя агульнай эканамічнай 
навукі, вылучаюць прыватныя эканамічныя навукі. Да іх ліку адносяцца: 

- галіновыя (эканоміка гандлю, эканоміка сельскай гаспадаркі, эканоміка 
прадпрыемства, эканоміка будаўніцтва, эканоміка турызму); 

- функцыянальныя (фінансы, грашовае абарачэнне, крэдыт, эканоміка 
прыродакарыстання, маркетынг, менеджмент); 

- інфармацыйна-аналітычныя (статыстыка, аналіз гаспадарчай дзейнасці, 
бухгалтарскі ўлік); 

- гісторыка-эканамічныя (палітэканомія, эканамічная тэорыя, гісторыя 
эканамічных вучэнняў).  

На аснове мікраэканомікі ўзніклі такія навукі і вучэбныя дысцыпліны, як 
“эканоміка прадпрыемства”, “фінансы прадпрыемства”, “бухгалтарскі ўлік”, 
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“аўдыт”, “маркетынг”, “менеджмент” і інш. На аснове макраэканомікі – “грошы і 
банкі”, “эканоміка знешняга гандлю”, “міжнародныя фінансы” і інш. 

З узнікненнем і развіццём разнастайных галін эканамічнай навукі белару-
ская эканамічная тэрміналогія папаўнялася новымі тэрмінамі.  Адпаведна ў бе-
ларускай эканамічнай лексіцы можна вылучыць  групы слоў, што суадносяцца 
па сваіх назвах з галінамі эканамічнай навукі. Лексіка-семантычныя групы 
(ЛСГ) – “такога роду аб’яднанні слоў, якія заснаваны на лексіка-семантычных 
сувязях, а не на класіфікацыі саміх прадметаў і з’яў” [23, с.231]. 

Паколькі агульнай эканамічнай навукай з'яўляецца эканамічная тэорыя, 
такія яе галіны, як мікра-, макраэканоміка і сусветная эканоміка былі заўсёды, 
г.зн. з пачатку існавання эканамічнай тэорыі. Адпаведна ў эканамічнай 
тэрміналогіі заўсёды існавалі дадзеныя лексіка-семантычныя групы, склад 
тэрмінаў у якіх пастаянна павялічваўся. Аднак у працэсе развіцця эканамічных 
адносін, рэалізацыі той або іншай эканамічнай палітыкі, сусветных войн, 
эканамічных крызісаў, сусветнай інтэграцыі і глабалізацыі з’яўляюцца новыя 
віды эканамічнай дзейнасці і новыя лексіка-семантычныя групы эканамічных 
тэрмінаў. Сістэмнасць беларускай эканамічнай тэрміналогіі абумоўлена, такім 
чынам, сістэмнасцю самой эканомікі як навукі. Такім чынам, “…асаблівасцю 
разглядаемай лексікі служыць тое, што яе сістэмнасць амаль цалкам грунтуецца 
на сістэмнасці адпаведных рэалій” [18, с. 238]. 

На працягу фарміравання і развіцця беларускай эканамічнай тэрміналогіі ў 
ХХ–ХХІ стст. былі выяўлены наступныя лексіка-семантычныя групы: 
эканамічная тэорыя, мікраэканоміка, макраэканоміка, сусветная эканоміка, 
эканамічная гісторыя.  

Зыходзячы з азначэння лексіка-семантычнай групы, у аснову адбору 
эканамічных тэрмінаў у кожную з такіх груп былі пакладзены наступныя прын-
цыпы: 

- намінатыўнасць тэрміна (тэрміналагічныя адзінкі прадстаўлены 
назоўнікамі і назоўнікавымі словазлучэннямі); 

- суаднесенасць з эканамічным паняццем з пэўнай канкрэтнай 
эканамічнай сферы (тэрміны адбіраліся з крыніц беларускай эканамічнай 
тэрміналогіі, прысвечаных розным галінам эканамічнай дзейнасці, аднак пэўныя 
эканамічныя тэрміны могуць выкарыстоўвацца ў некалькіх лексіка-семантычных 
групах, паколькі абазначаюць эканамічныя паняцці з розных галін эканомікі); 

- наяўнасць лексіка-семантычных сувязей паміж адзінкамі пэўнай 
лексіка-семантычнай групы (у межах кожнай групы можна прасачыць гіпера-
гіпанімію, антанімію, сінанімію, аманімію і мнагазначнасць). 

Вылучэнне ЛСГ беларускіх эканамічных тэрмінаў з’яўляецца істотным для 
даследавання беларускай эканамічнай тэрмінасістэмы: “…толькі пасля 
рапрацоўкі класіфікацыі, калі асноўныя паняцці нашай прадметнай вобласці 
набылі неабходную сістэмнасць, з’явілася магчымасць прыступіць да 
ўпарадкавання і стандартызацыі тэрміналогіі” [1, с.22]. У межах ЛСГ тэрміны 
“аб’ядноўваюцца таму, што прадметы і з’явы, да якіх яны звычайна адносяцца, 
так або інакш звязаны паміж сабой у рэчаіснасці… З другога боку, розныя словы 
(значэнні) групуюцца на аснове наяўнасці агульнага моманту ў самім іх змесце” 
[21, с. 177]. 
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У лексіка-семантычную групу эканамічная тэорыя ўваходзяць наступныя 
тэрміны: рэфакцыя [20, с.284], праца наёмная [20, с.277], холдынг [20, с.284], 
ажур [20, с.282], альпары [20, с.282], анархія вытворчасці [20, с.273], ануітэт 
[20, с.282], аўтсайдэры1 [20, с.273], банкі іпатэчныя [20, с.275], банк ашчадны 
[20, с.280], байкот [20, с.273]. 

Тэрміны мікраэканомікі ўяўляюць асобную лексіка-семантычную групу: 
ліквіднасць [5, с.36], абарачэнне [5, с.36], падаткі [5, с.36], выручка [5, с.36], чэк 
[5, с.36], выкуп [5, с.36], прадпрыемства [5, с.36], канкурэнтаздольнасць 
прадукцыі [5, с.36]. 

Аналізам працэсаў у нацыянальнай эканоміцы займаецца макраэка-
номіка. Шматлікія тэрміны беларускай эканамічнай тэрміналогіі адносяцца да 
дадзенай лексіка-семантычнай групы: супрацоўніцтва эканамічнае [6, с.49], ган-
даль [6, с.49], сувязі знешнеэканамічныя [6, с.51], вартасць спажывецкая [6, 
с.54], вытворчасць [6, с.55], персаніфікацыя [6, с.54], эканоміка змешаная [7, 
с.46], гаспадаранне [7, с.46], рэструктурызацыя [7, с.46], прадукцыйнасць працы 
[7, с.47], стаўка працэнтная [7, с.50]. 

Сваю назву эканамічная навука атрымала ў ХVII стагоддзі, калі быў увед-
зены тэрмін “палітычная эканомія”. Мікраэканоміка пачынае развівацца з канца 
ХІХ стагоддзя, макраэканоміка – у 1930-х гг. ХХ стагоддзя. На працягу 
станаўлення і развіцця дадзеных галін эканамічнай тэорыі адбывалася пастаян-
нае папаўненне эканамічнай навукі новымі эканамічнымі рэаліямі, што адбілася 
і на лексіка-семантычных групах беларускай эканамічнай тэрміналогіі. Так, на-
прыклад, палітычная эканомія ўзнікла ў Францыі як навука аб дзяржаўным 
уладкаванні. Аднак у савецкі час палітэканамічная тэрмінасістэма была 
сфарміравана пад уплывам тэорыі марксізму-ленінізму. Да найбольш 
распаўсюджаных палітэканамічных тэрмінаў адносяцца: соцыялізм [2, с.87], 
рабочы [2, с.85], прамысловасць соцыялістычная [2, с.85], спаборніцтва 
соцыялістычнае [2, с.85], рэволюцыя [3, с.17], арэнда за адработкі [3, с.17], 
прадукцыйныя сілы [3, с.17].  

Так, калі у першай палове ХХ стагоддзя артыкулы, даведнікі, падручнікі 
па эканоміцы пішуць філосафы, мовазнаўцы, гісторыкі, то ў сярэдзіне ХХ ста-
годдзя за гэту справу бяруцца эканамісты, паколькі паўстае пытанне адбудовы 
нацыянальнай эканомікі пасля яе заняпаду ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 
К. С. Усовіч звяртае ўвагу на тое, што “ўдасканаленне і развіццё беларускай 
эканамічнай тэрміналогіі ляжыць на стыку мовы і эканомікі. Таму самай неаб-
ходнай умовай развязання гэтай праблемы з’яўляецца ўсведамленне іх асноўнай 
і спецыфічнай сутнасці, падключэнне да гэтай справы навукоўцаў, інтарэсы якіх 
ляжаць на стыку гэтых навук, або супольная праца ў гэтай сферы як мовазнаўца, 
так і эканаміста” [21, с.109].  

У 1980-х гг. у сувязі з палітыкай “перабудовы ў краіне”, ажыццяўлення 
прыватызацыі і палітыкі раздзяржаўлення папаўняецца лексіка такіх лексіка-
семантычных груп, як, напрыклад, камерцыйная дзейнасць: акумуляцыя [24, 
с.13], база [24, с.16], базіс [24, с.16], бэса [24, с.18], білон [24, с.17], бірка [24, 
с.18], дабрабыт [24, с.23], грыф [24, с.23], лішак капіталу [24, с.37], лішак аба-
ротных сродкаў [24, с.37]. 

                                                           
1
 Тут і далей захоўваецца арфаграфія крыніц беларускай эканамічнай тэрміналогіі. 
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У 90-х гг. у сувязі з набыццём Рэспублікай Беларусь статуса незалежнасці 
пачынаецца актыўная трансфармацыя беларускай эканамічнай тэрміналогіі. 
Эканамічная лексіка прадстаўлена ў шырокім спектры лексіка-семантычных 
груп, напрыклад: міжнародныя валютна-фінансавыя адносіны: адкрыты ра-
хунак [17, с.108], ажыё [17, с.14], акрэдытыў [17, с.15], актывы банка [17, с.17], 
акцыз [17, с.18], акцыя [17, с.18], акцыянернае таварыства [17, с.18], акцэпт 
[17, с.17], акцэптавы вэксаль [17, с.18]. 

У ХХІ стагоддзі эканоміка Беларусі знаходзіцца ва ўмовах пераходу да 
рынку. Змены ў працоўнай, транспартнай сферах эканоміцы, а таксама ў сферы 
паслуг, сусветныя тэндэнцыі да інтэграцыі, выкарыстання навукаёмістых 
тэхналогій, развіццё сеткі інтэрнэт і ІТ-тэхналогій абумовілі ўзнікненне ў 
эканамічнай тэрміналогіі наступных лексіка-семантычных груп: лагістыка 
(тэхнапарк [9, с.45], цэнтр інжынірынгавы [9, с.45], інкубатар тэхналагічны [9, 
с.45], фонд венчурны [9, с.47], крызіс [9, с.47], стабілізацыя [9, с.47], эканоміка 
[9, с.47], цэнтр інавацыйны [10, с.37], бізнес-інкубатар [10, с.38], сетка транс-
партная [10, с.43]), маркетынг (фінансаванне венчурнае [4, с.47], праект 
прадпрымальніцкі [11, с.47], стымул фінансавы [11, с.47], інвестар [11, с.47], 
капітал венчурны [11, с.47], рэсурс эканамічны [11, с.48], сіла вытворчая [11, 
с.48], прывабнасць інвестыцыйная [11, с.49], аналіз фінансавы [11, с.49]). 

Даследчыкі вылучаюць наступныя прыметы тэрмінасістэмы, якія ўласцівы 
і беларускай эканамічнай тэрмінасістэме адпаведна [13, с.3–4]: 

А) тэрмінасістэма – вялікая або малая (па колькасці) сукупнасць тэрмінаў, 
што сумесна абслугоўваюць камунікатыўна-тэматычнае або камунікатыўна-
сітуацыйнае заданне. Так, беларуская эканамічная тэрміналогія ўключае тэрміны 
ўсіх галін эканомікі – маркетынгу, менеджменту, знешнеэканамічнай дзейнасці, 
гандлю і інш.  

Б) элементы тэрмінасістэмы прама (непасрэдна) або ўскосна (праз 
пасрэдніцтва іншых элементаў) камунікатыўна суаднесены і структурна звязаны 
адзін з адным і з сістэмай у цэлым. 

В) межы паміж тэрмінасістэмамі могуць быць больш дакладнымі і менш 
акрэсленымі (“размытымі”), тэрмінасістэмы могуць накладвацца адна на адну і 
ўтвараць у такіх сітуацыях перасячэнні тэрмінасістэм. 

Г) тэрмінасістэмы, што абслугоўваюць асобныя і розныя галіны вытвор-
часці, тэхнікі, навукі, кіравання, могуць вылучаць міжгаліновы тэрміналагічны 
фонд, што таксама ўяўляе тэрмінасістэму; міжгаліновы тэрміналагічны фонд 
можа мець розную сілу абагульнення галіновых тэрмінасістэм і розную ступень 
абстрагаванасці ад іх [13, с.3]. Аднолькавыя паводле гукавой абалонкі тэрміны 
могуць узнікаць у розных тэрміналогіях, паколькі адна тэрміналогія часта запа-
зычвае тэрміны з другой, а таксама ў розных тэрміналогіях розныя паняцці мо-
гуць называцца адным і тым жа тэрмінам. 
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