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При осуществлении перевода таких терминов можно отметить приме-
нение грамматических трансформаций, которые могут наблюдаться в следу-
ющих компонентах:  

– суффиксах (операционные доходы – operating income, dissenting 
opinion – особое мнение, discussion paper – документ для обсуждения, лицен-
зия на осуществление банковской деятельности – banking license);  

– предлогах (стоимость риска – cost of risk, basic for conclusion in IAS – 
основа для выводов в Международных стандартах финансовой отчетности, 
центры банковских услуг – centers for banking services, страна ведения дея-
тельности – country of operation);  

– окончаниях (реструктурированные кредиты – restructured loans, кон-
солидированная финансовая отчетность – consolidated financial statements, 
накопленная амортизация – accumulated depreciation, Раскрытие информации о 
связанных сторонах – Related Party Disclosures). 

Таким образом, подготовка профессиональных переводчиков является 
сложным и многогранным процессом. При обучении переводу и реферирова-
нию важно учитывать особенности стиля как в русском, так и в иностранном 
языке.  

Перевод финансовых документов имеет свои особенности. Исходя из 
вышесказанного следует, что дидактика перевода является достаточно ком-
плексным процессом, так как сложность перевода и реферирования экономи-
ческих документов вызывает неоднозначность, принимая во внимание то, что 
значительная часть финансовых терминов представляет собой абстрактные 
понятия, не имеющие конкретного физического носителя. 
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Артыкул прысвечаны пытанням стварэння корпуса беларускіх эканамічных 
тэрмінаў, які дапаможа прасачыць колькасныя і якасныя змены, што адбываюцца ў 
беларускай эканамічнай тэрміналогіі. У эканамічнай тэрміналогіі адлюстроўваюцца ўсе 
працэсы, якія адбываюцца ў соцыуме. Узнікненне, развіцце новых галін эканамічнай 
навукі выклікае з‘яўленне ў мове новых тэрмінаў.  
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На сучасным этапе беларуская эканамічная тэрміналогія развіваецца 
хуткімі тэмпамі, што абумоўлена ўзмацненнем інтэграцыйных працэсаў у 
свеце, а таксама узрастаннем ролі стандартызацыі тэрміналогіі. Ва ўмовах 
міжнароднага супрацоўніцтва актуальнай з‘яўляецца праблема ўпарадкавання 
тэрміналогіі беларускай мовы, а таксама міжнародная сістэматызацыя і 
ўнармаванне тэрмінасістэмы. Істотнае значэнне для міжнароднага 
супрацоўніцтва мае напрамак інтэрнацыяналізацыі, стварэнне 
інтэрнацыянальнага банка беларускай тэрміналогіі. 

Эканамічная сфера з‘яўляецца адной з прыярытэтных у сучасным 
грамадстве. У эканамічнай тэрміналогіі выразна адлюстроўваюцца ўсе 
працэсы, якія адбываюцца ў соцыуме на пэўным этапе яго існавання. 
Сацыяльна-гістарычныя фактары абумовілі змены ў эканамічным і палі-
тычным жыцці грамадства, што не змагло не паўплываць на павелічэнне 
колькасці эканамічных тэрмінаў. Узнікненне, развіцце і запатрабаванасць 
новых галін эканамічнай навукі (лагістыка, менеджмент, маркетынг) 
выклікаюць з‘яўленне ў мове новых тэрмінаў.  

Змяняецца арыентацыя эканомікі: ва ўмовах пераходу да рынку 
з‘яўляецца неабходнасць звароту да перадавых сучасных тэхналогій, развіцця 
сферы паслуг, буйных холдынгаў, паркаў высокіх тэхналогій і маніторынгу 
сітуацыі як на ўласных рынках збыту, так і на сусветным. Адбываецца 
трансфармацыя нацыянальнай эканомікі, з‘яўляюцца новыя метады 
рэгулявання інавацыйнай дзейнасці, пераглядаецца кадравая палітыка; 
актуальнай з‘яўляецца праблема бяспекі, як эканамічнай, энергетычнай, так і 
дзяржаўнай. На месца тэрмінаў такіх галін эканамічнай дзейнасці, як гандаль, 
эканоміка прадпрыемства, бухгалтарская дзейнасць, банкаўская справа, 
прыходзяць тэрміны з лагістыкі, менеджменту, інавацыйнага бізнесу. 

У канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. у адпаведнасці з рэалізацыяй Закона 
№ 3094-XІ аб мовах у Рэспубліцы Беларусь, прынятага 26 студзеня 1990 года, 
на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь нацыянальная мова пачынае 
выкарыстоўвацца ў многіх сферах грамадскай дзейнасці: юрыдычнай, 
сацыяльнай, культурнай, эканамічнай. Курс беларускай мовы (прафесійная 
лексіка) запатрабаваны ў вучэбным працэсе ва ўсіх вышэйшых навучальных 
установах Рэспублікі Беларусь, што прадугледжвае далейшую распрацоўку і 
ўдасканаленне беларускай эканамічнай тэрміналогіі.  
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Для вырашэння пастаўленай праблемы было праведзена даследаванне 
сферы функцыянавання беларускай эканамічнай тэрміналогіі, якая 
прадстаўлена спецыяльнай навуковай літаратурай. Вылучэнне тэрмінаў 
эканомікі са сферы функцыянавання падаецца актуальным, паколькі менавіта 
вучэбныя дапаможнікі, падручнікі, метадычныя распрацоўкі, асобныя 
артыкулы адлюстроўваюць сучасны стан і дынаміку змен у эканамічнай 
тэрміналогіі. Для аналізу крытэрыяў адбору былі вызначаны асноўныя 
асаблівасці тэрміна, вылучаны адрозненні тэрміна эканомікі ад 
агульнаўжывальных слоў, наменклатуры і прафесіяналізмаў.  

З мэтай рэалізацыі адпаведнай задачы былі адабраны крыніцы 
беларускай эканамічнай тэрміналогіі і створана картатэка слоўнікаў, 
падручнікаў, даведнікаў, метадычных указанняў і артыкулаў па эканоміцы; на 
аснове адпаведных крыніц быў сфарміраваны корпус беларускіх эканамічных 
тэрмінаў. Аналіз крыніц і адбор тэрмінаў на падставе крытэрыяў вылучэння 
тэрмінаў дазволіў выявіць асаблівасці функцыянавання беларускай 
эканамічнай тэрміналогіі на розных этапах яе развіцця. 

Выбар таго або іншага крытэрыю вылучэння тэрмінаў эканомікі 
залежаў ад прынцыпаў укладання даведнікаў па эканоміцы. З падручнікаў і 
вучэбных дапаможнікаў тэрміны магчыма было адабраць пры дапамозе 
дэфініцыйнага, статыстычнага крытэрыю, крытэрыю лагічных тэарэм, 
графічнага і стылістычнага крытэрыяў. Матэрыял у падручніках пададзены 
структуравана, тэрміны вылучаюцца графічна, да іх падаюцца паметы, 
дэфініцыі, яны часта сустракаюцца на старонках дадзеных вучэбных крыніц. 
Вылучэнне тэрміналагічных адзінак з метадычных распрацовак і матэрыялаў 
для самастойнай працы студэнтаў адбывалася шляхам выкарыстання логіка-
інтуітыўнага, семантычнага крытэрыю, крытэрыю канцэптуальнай цэласнасці. 
Дадзеныя метадычныя распрацоўкі і матэрыялы змяшчаюць, як правіла, 
пералік асноўных тэм для заняткаў, спісы пытанняў да заліку, а таму тэрміны 
з іх можна было адабраць, кіруючыся інтуіцыяй, семантыкай слоў і 
суаднесенасцю правяраемых адзінак з эканамічнымі паняццямі. 

Сення ўжо прааналізаваны такія галіны беларускай тэрміналогіі, як 
юрыдычная, батанічная, заалагічная, аўтамабільная, воднага транспарту, 
чыгуначная, матэматычная, тэхнічная. Розным галінам беларускай тэрміналогіі 
прысвечаны наступныя дысертацыйныя даследаванні: Т. В. Лапшына, ―Лексіка-
семантычны спосаб тэрмінаўтварэння ў беларускай мове: (на матэрыяле 
прыродазнаўчай і прамыслова-тэхнічнай тэрміналогіі)‖ (Мінск, 1998), 
А. М. Лапкоўская, ―Сучасная беларуская батанічная тэрміналогія‖ (Мінск, 1999), 
Л. М. Мінакова, ―Тэрміналогія аўтамабільнага транспарту ў беларускай мове‖ 
(Гомель, 1999), А. М. Палуян, ―Беларуская анатамічная тэрміналогія‖ (Гомель, 
2001), А. І. Калечыц, ―Фарміраванне і склад беларускай энтамалагічнай 
тэрміналогіі‖ (Мінск, 2002), М. У. Буракова, ―Юрыдычная тэрміналогія ў 
беларускай мове‖ (Гомель, 2004), А. П. Занкавіч, ―Уласнабеларуская лексіка ў 
тэхнічнай тэрміналогіі‖ (Мінск, 2004), Л. Я. Кавалева, ―Англіцызмы ў 
тэрміналогіі сучаснай беларускай літаратурнай мовы‖ (Мінск, 2004), К. П. 
Любецкая, ―Нямецка-беларуская лексікаграфія ХХ стагоддзя і фарміраванне 
беларускай тэрміналогіі‖ (Мінск, 2004), Д. В. Дзятко, ―Беларуская матэматыч-
ная тэрміналогія: станаўленне, структура, функцыянаванне‖ (Мінск, 2007), 
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М. Г. Антанюк, ―Беларуская і руская тэрміналогія права: супастаўляльны 
аспект‖ (Мінск, 2008), Н. В. Лаўрыновіч, ―Лексіка-семантычная арганізацыя і 
структурна-дэрывацыйная тыпалогія сучаснай беларускай заалагічнай 
тэрміналогіі‖ (Мінск, 2012) і інш. 

Агульныя пытанні тэрміналогіі даследуюцца ў наступных манаграфіях: 
Л. А.Антанюк, ―Беларуская навуковая тэрміналогія: фарміраванне, структура, 
упарадкаванне, канструяванне, функцыяніраванне‖ (Мінск, 1987), 
Г. У. Арашонкава, А. М. Булыка, У. В. Люшцік, А. І. Падлужны, ―Тэорыя і 
практыка беларускай тэрміналогіі‖ (Мінск, 1999),Г. А. Гваздовіч, 
―Грамматическая терминология руского и белорусского языков: истоки, 
структура, функционирование‖ (Мінск, 2008), В. П.Красней, ―Беларуская 
тэрміналогія‖ (Мінск, 2011), а таксама ў ―Тэрміналагічным зборніку‖ і 
―Тэрміналагічным бюлетэні‖. 

Беларускай тэрміналогіі і лексікалогіі, у тым ліку эканамічнай, 
прысвечаны манаграфіі і вучэбныя дапаможнікі: С. М. Струкава, ―Беларуская 
мова. Тэрміналагічная лексіка па нафта- і газаздабычы‖ (Наваполацк, 2004), 
А. В. Губкіна, В. А. Зразікава, ―Беларуская мова. Эканамічная лексіка‖ (Мінск, 
2009), А. В. Губкіна, ―Лексікалогія і лексікаграфія беларускай мовы ХХ ст.‖ 
(Мінск, 2012), К. Р. Федарцова, ―Беларуская мова. Эканамічная лексіка‖ 
(Мінск, 2014), Г. І. Кулеш, ―Мова беларускага заканадаўства ХХ стагоддзя: 
генезіс і эвалюцыя‖ (Мінск, 2015). 

Эканамічная лексіка прадстаўлена ў шматлікіх галіновых 
тэрміналагічных слоўніках: ―Падлік, аналіз, кантроль‖ (Мінск, 1990), 
―Рыначная эканоміка‖ (Мінск, 1992),―Знешнеэканамічная дзейнасць‖ (Мінск, 
1992), ―Маркетынг‖ (Мінск,1993), ―Міжнародныя валютна-фінансавыя 
адносіны‖ (Мінск, 1993) і інш. 

Выдадзены падручнікі па эканоміцы на беларускай мове: А. П. Шаў-
люкоў, ―Грошы, крэдыт, банкі‖ (Гомель, 2001), С. Ф. Шымуковіч, 
―Эканамічная гісторыя Беларусі‖ (Мінск, 2003), Л. М. Давыдзенка, 
―Эканамічная тэорыя‖ (Мінск, 2007). 

Даследаваннем эканамічнай тэрміналогіі займаліся В. І. Уласевіч [1], 
К. Усовіч [2], Н.У. Літвін [3].  

Крыніцай беларускай эканамічнай тэрміналогіі з‘яўляюцца артыкулы 
па эканоміцы. З мэтай ахопу і аналізу найбольшай колькасці эканамічных 
тэрмінаў фактычны матэрыял адбіраўся з часопіса ―Весці Акадэміі навук 
БССР. Серыя гуманітарных навук‖ (1956–1991), а таксама ―Весці Акадэміі 
навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук‖ (1992 – па ц.ч.), з якіз была 
праведзена выбарка тэрмінаў з 1990 па 2015 гг. Артыкулы дадзенага 
перыядычнага выдання прысвечаны эканоміцы, праву, філалогіі, сацыялогіі і 
інш. Аўтарамі з‘яўляюцца супрацоўнікі інстытутаў Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі. Часопіс выдаецца 4 разы на год і выконвае найперш 
інфармацыйную функцыю: тэматыка артыкулаў, іх мова, паняційны апарат 
дазваляюць прасачыць, як адбываўся працэс станаўлення і развіцця сучаснай 
беларускай тэрміналогіі. 

Пытанне аб вывучэнні беларускай эканамічнай тэрміналогіі 
закранаецца ў асобных манаграфіях, артыкулах даследчыкаў. Беларускія 
эканамічныя тэрміны адлюстраваны ў сферы функцыянавання – вучэбных 
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дапаможніках і падручніках, а таксама ў сферы фіксацыі – слоўніках. Аднак 
беларуская эканамічная тэрмінасістэма на сенняшні дзень патрабуе апісання, 
як ў лексіка-семантычным, так і ў структурна-сістэмным аспектах, што 
абумоўлена невысокай ступенню яе прыкладной распрацаванасці.  

Актуальнасць корпуса беларускіх эканамічных тэрмінаў вызначаецца: 
1) недастатковым узроўнем распрацаванасці беларускай эканамічнай 
тэрміналогіі; 2) неабходнасцю ўніфікацыі і стандартызацыі беларускай 
эканамічнай тэрміналогіі; 3) двухмоўнай сітуацыяй у Рэспубліцы Беларусь, 
згодна з якой для рэалізацыі паўнавартасных моўных адносін неабходна 
дасканала валодаць нацыянальнай тэрміналогіяй. 

Матэрыялам даследавання паслужылі эканамічныя тэрміны (4217 
адзінак), адабраныя метадам суцэльнай выбаркі як са сферы функцыянавання, 
так і са сферы фіксацыі, якія склалі корпус. У выніку праведзенай пошукава-
бібліяграфічнай работы (вывучэння такіх крыніц, як ―Летапіс друку 
Беларускай ССР‖ (1932–1991), ―Летапіс друку Беларусі. Кніжны летапіс‖ 
(1992–2006) і ―Кніжны летапіс Беларусі‖ (2007 – па ц.ч.) за перыяд ХХ–
ХХІ стст. створана картатэка крыніц беларускіх эканамічных тэрмінаў. 
Картатэка крыніц беларускай эканамічнай тэрміналогіі налічвае слоўнікі (47), 
вучэбныя дапаможнікі і падручнікі (18), метадычныя указанні, праграмы і 
практыкумы (11).  

Корпус беларускіх эканамічных тэрмінаў [4] уяўляе іх пералік у 
алфавітным парадку. Спачатку падаецца тэрмін гіперонім, а далей 
прыводзяцця гіпонімы да адпаведнай тэрмінанадзінкі. На працягу ХІХ–ХХ 
стст. змянялася марфемная будова тэрмінаў, іх сінтаксічная характарыстыка, 
адбываліся працэсы сінанімізацыі і калькавання, змянялася семантыка і 
правапіс тэрмінаў, адны паняцці састарэлі, а на іх месцы з‘явіліся новыя. Усе 
дадзеныя працэсы можна прасачыць у графах табліцы корпуса. На падставе 
аналізу корпуса тэрмінаў можна выявіць як колькасныя, так і якасныя змены, 
якія адбыліся ў беларускай эканамічнай тэрміналогіі.  

Корпус беларускіх эканамічных тэрмінаў можа быць запатрабаваны ў 
лексікаграфічнай практыцы: пры ўкладанні беларускіх эканамічных 
тэрміналагічных слоўнікаў, энцыклапедый, даведнікаў, пры ўдакладненні і 
ўніфікацыі значэнняў эканамічных тэрмінаў у слоўніках. 

Фактычны матэрыял можа выкарыстоўвацца пры вывучэнні 
функцыянавання беларускай эканамічнай тэрміналогіі, шляхоў і ўмоў яе 
развіцця; пры даследаванні крытэрыяў вылучэння тэрмінаў са сферы 
функцыянавання, аналізе крыніц беларускай эканамічнай тэрміналогіі, 
вывучэнні лексіка-семантычнага і структурна-сістэмнага аспектаў беларускай 
эканамічнай тэрмінасістэмы, адборы эканамічных тэрмінаў і стварэнні 
картатэк; пры вырашэнні агульных пытанняў фарміравання і развіцця 
тэрміналагічнага фонду сучаснай беларускай літаратурнай мовы. 

Корпус беларускіх эканамічных тэрмінаў знойдзе прымяненне ў 
выкладчыцкай практыцы: на лекцыях, семінарах і спецкурсах па сучаснай 
беларускай мове, прысвечаных сучаснай беларускай тэрміналогіі, а таксама 
пры выкладанні курса эканомікі на эканамічных факультэтах вышэйшых 
навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь і напісанні вучэбна-метадычных 
дапаможнікаў і матэрыялаў для выкладання ў вну, пры напісанні курсавых і 
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дыпломных работ; у сярэдняй школе – на ўроках па беларускай мове; пры 
стварэнні падручнікаў па беларускай мове і па эканоміцы. 
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О ПЕРЕВОДЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
СО ШВЕДСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ  
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пр. Независимости, 20, 220030, г. Минск, Беларусь, maria_sakovets@mail.ru 

Статья посвящена трудностям перевода фразеологических единиц со шведского 
языка на русский. Рассматриваются такие способы перевода фразеологических единиц, 
как поиск фразеологических эквивалентов и фразеологических аналогов, калькирование 
и описательный перевод. Приведены примеры перевода некоторых шведских фразеоло-
гизмов на русский язык. 

Ключевые слова:фразеологическая единица; фразеологический эквивалент; фразео-
логический аналог; калькирование; описательный перевод; шведские фразеологизмы. 

TRANSLATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS 
FROM THE SWEDISH LANGUAGE INTO RUSSIAN  

М. S. Sakovets 

Belarusian State University, 
Nezavisimosti avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, maria_sakovets@mail.ru 

The article is devoted to the difficulties of translating phraseological units from Swe-
dish into Russian. Such methods of translation of phraseological units as search of phraseolog-
ical equivalents and phraseological analogues, translation loan and descriptive translation are 
considered. The paper provides some examples of translation of some Swedish phraseologisms 
into Russian. 

Keywords: phraseological unit; phraseological equivalent; phraseological analogue; trans-
lation loan; descriptive translation; Swedish phraseologisms. 

При переводе текстов со шведского языка на русский особое внимание 
следует уделять переводу фразеологических единиц. Фразеологические еди-
ницы (фразеологизмы) – это семантически связанные сочетания слов, которые 
характеризуются постоянным лексическим составом, грамматическим строе-
нием и известным носителям данного языка значением, не выводимым из зна-
чения составляющих компонентов. [1] 
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