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СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ 

(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ) 
 

У статті схарактеризовані різні підходи до визначення поняття «термін» та «економічний термін», подано огляд 

структурних особливостей економічної термінологічної системи англійської мови та проаналізовано різноманітні 

моделі, за якими сформовані терміни економічної сфери. У ній розглянуто особливості структурної організації 

фразових термінів,  дво-, три-, чотири- та п’ятикомпонентних термінів-словосполучень лексики економіки, а також 

простих та складних економічних термінів, визначено найбільш уживані конструкції, окреслено найпродуктивніші 

суфікси та префікси, що використовують при утворенні нових термінів галузі економіки. 
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Постановка проблеми. Процеси інтеграції 

та глобалізації бізнесу, розширення 

міжнародного співробітництва, динамічний 

розвиток економічних відносин роблять 

підмову економіки об'єктом пильної уваги 

дослідників. Інтерес для лінгвістів представляє 

вивчення розвитку фінансової, економічної, 

управлінської термінології тієї чи іншої мови. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Науково-теоретичний аналіз засвідчує, що сис-

темне вивчення термінології є одним із най-

актуальніших завдань мовознавства. Концеп-

туальні ідеї дослідження галузевих терміно-

систем закладені у доробку В.Г. Гака, Г.В.Кол-

шанського, О.С. Кубрякової, В.В. Левицького, 

А.А. Уфімцевої та ін. Існують праці, які стосу-

ються структури, семантики та функціо-

нування економічних термінів, написані М.М. 

Володіною, Б.М. Головіним, С.В. Гриньовим, 

О.І. Дудою, В.М. Лейчиком, С.М. Рибачок. 

Метою даної статті полягає у визначенні 

поняття «економічний термін» та вивченні 

структурних особливостей англомовних 

термінів галузі економіки. 

Основні результати дослідження. Розвиток 

будь-якої галузі науки залежить від формування і 

вдосконалення її термінологічної системи, у 

процесі чого відшліфовуються її поняття. 

Визначення «терміна» у різних галузях наук є 

багатостороннім та майже невичерпним. За 

визначенням А. Я. Коваленко, терміном є 

емоційне нейтральне слово чи словосполучення, 

яке вживається для точного вираження понять та 

назв предметів [3, с. 257]. У мовознавстві поки що 

не існує єдиного визначення суті економічного 

терміна. Наприклад, Г. В. Чорновол формулює 

таке визначення економічного терміна – «слово 

або словосполучення, що позначає певне поняття 

суспільно-виробничих відносин, які характери-

зують економічний лад суспільства» [5, с. 27]. 

Сучасну англійську економічну терміносистему 

утворює сукупність термінів, яка співвідноситься 

з понятійною системою зазначеної науки, 

знаходиться у взаємозв’язку та взаємодіє одна з 

однією та піддається свідомому регулюванню й 

упорядкуванню. 

Усебічне вивчення термінологічних систем 

економічної сфери відіграє важливу роль у з’я-

суванні загальнотеоретичних питань терміно-

логії, сприяє вирішенню проблем впорядку-

вання, уніфікації й стандартизації галузевої 

термінології. Вивчення процесів вдосконален-

ня термінологічних систем спричинило виник-

нення цілої низки нових теоретичних і практич-

них питань, до яких відносимо передусім 

структурні особливості. За класифікацією            

Л. Б. Ткачової [4, с. 105], усі терміни за струк-

турними типами поділяються на наступні 

категорії:  

– прості терміни (ПТ): account, advance, 

amortization; 

– складні терміни (СТ): offset, runoff, safekeeping; 

– терміносполучення (ТС):  

– зв’язні терміносполучення: active account, 

agent bank; 

– вільні терміносполучення: balance sheet 

relations, buy-sell agreement; 

– фразові терміни (ФТ): ability to pay, flow of 

funds. 
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Тут суттєво додати, що для простих 

економічних термінів характерні типові 

суфіксальні, префіксальні, а також суфіксально-

префіксальні утворення. Щодо утворення 

простих термінів префіксальним способом, то 

найпродуктивнішими, на думку Л. Б. Ткачової [4, 

с.112], виявилися: dis- (disposable income – дохід 

після сплати податків і зборів), sur- (surplus value 

– додана вартість), sub- (subsidiary enterprise  – 

дочірнє підприємство), re- (recoinage – 

перечеканка монет). Між структурним типом 

моделі та кількістю побудованих за нею 

словосполучень встановлюється відношення 

асиметрії: що більше структурних компонентів 

має певна термінотвірна модель, то менше 

термінів будується за її зразком.  

У сфері економічної термінології 

афіксального типу домінує суфіксальна 

деривація (-ing – bank clearing, -tion – 

authorization , -ment – investment та ін.), головне 

семантичне навантаження якої полягає у 

вираженні насамперед таких значеннєвих 

компонентів, як «якість» і «абстрактність». 

Серед префіксальних дериватів продуктивними є 

терміни, які мають схильність до 

сполучуваності з мотивуючими основами 

іменникового та дієслівного типу: disposable 

income – наявний дохід; uncontrolled inflation – 

нестримна інфляція; deflation – дефляція, 

(зниження середнього рівня цін). 

У суфіксальному утворенні домінують 

суфікси: -tion, і -er, -or: distribution; dispenser; 

investor. У межах економічної термінології 

існує низка префіксів та суфіксів, які є 

найпродуктивнішими, а також слугують для 

утворення нових одиниць у досліджуваній 

термінології, що свідчить про її системний 

характер (префікси: “de−”; “un−”; “in−”; “il−”; 

“non−”; і т. д; суфікси “−able”; “−ing”; “−(t)ion”); 

Як засвідчує аналіз емпіричного матеріалу, 

здійснений Л.Ф. Борсук, найпродуктивнішим 

засобом є афіксація у площині прикметниково-

іменникового словоскладання [1, с. 58]. 

Поєднуючись між собою у різних варіаціях, 

вони утворюють щонайменше п’ять 

типологічно значущих груп: прості терміни, 

афіксальні терміни (деривати), терміни-

композити, терміни-словосполучення і 

терміни-абревіатури, які проілюструємо 

такими прикладами: hedging; bank run; bank 

failure; Gross profit (GP); interbank market; 

know-your customer (KYC); the current value of 

dividends; the life of the investment тощо. 

Англомовна економічна терміносистема 

ілюструє високу продуктивність серед 

структурних моделей термінів-композитів, а 

саме: N + N (shareholder);   Adj + N (goodwill); 

Adj + Present Participle (safekeeping); N + Present 

Participle (recordkeeping); N + Adj 

(mortgagebacked);  N + Adv (principal-only). 

Структурний аналіз економічної 

термінології, проведений Л.Ф. Борсук [1, с. 60], 

дає можливість згрупувати терміни за 

наступними основними моделями: 

1. Однокомпонентні моделі економічної 

термінології.  

– N + N / Present Participle: breakpoint, 

firewalls, piggybacking, safekeeping; 

– N + Adv: runoff, buyback, charge-off; 

– Adv + N: downstream, upstream, off-line; 

– Adj + N: long-term, clearinghouse, goodwill; 

– Prep + N: offset, withdrawal, forbearance, 

over-extension; 

– V + N: spreadsheet. 

2. Двокомпонентні та багатокомпонентні 

термінологічні одиниці. 

Найпродуктивнішими структурними 

моделями англійських двокомпонентних 

термінів є моделі  N + N та Adj + N, 

термінологічні словосполучення яких 

реалізуються за допомогою атрибутивного 

типу зв’язку, наприклад:  cash account – 

касовий рахунок;  account number – номер 

рахунку. Фактологічний матеріал ілюструється 

прикладами, в котрих атрибутивний зв’язок 

реалізується в конструкції Past Participle + N: 

blocked account – заблокований рахунок; fixed 

assets – основний капітал. 

3. Трикомпонентні терміни англійської 

мови, утворені за структурними моделями N + 

N + N; N + Adj. + N, у процесі перекладу 

можуть передаватися одно-, дво-, три-, чотири- 

і навіть п’ятикомпонентними термінами: 

interest rate risk – процентний ризик; payments 

account balance – звіт платіжного балансу; 

monetary institutions activities – діяльність 

грошово-кредитних закладів; cash flows 

statestments – звіт про рух грошових засобів; 

income accounts use – рахунок кінцевого 

використання первинного прибутку; 

international transaction valuation – вартісна 

оцінка міжнародних економічних операцій; 

maximum price fluctuation – максимальне 
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коливання цін; differential exchange rate – 

диференційні обмінні курси [7]. Серед 

трикомпонентних термінів дослідник 

виокремлює наступні основні моделі: 

– N + N + N: debt repayment schedule; 

– Adj + N + N: collateral trust note; 

– Past Participle + N + N: limited recourse finance. 

У більшості фразових термінів синтаксичні 

відносини між компонентами виражені за 

допомогою прийменника “of”, наприклад: 

certificate of indebtedness, flow of funds, a wide 

range of bank products and reductions, allocation 

of capital та рідше прийменником “in”: lost in 

transit; buy in, the fall in the total costs. 

Таким чином, існуючий структурний аналіз 

засвідчує, що економічні терміни представлені 

такими типами: прості, складні, термінологічні 

поєднання і фразові терміни. Найбільш 

продуктивними формально-структурними 

типами виявлено терміни галузі економіки, які 

формуються з простих та складних одиниць.  

Провівши власне дослідження та відібравши 

700 термінологічних одиниць галузі економіки 

методом суцільної вибірки з англомовних 

статей на економічну тематику, представлених 

у періодичному виданні «The Economist» [8] та 

словників [2; 6], ми дійшли висновку, що за 

відсотковим співвідношенням більшу частину 

складають терміносполучення галузі 

економіки (72,29% – 506 од.). Кількість простих 

та фразових термінів є приблизно однаковою 

(13,14% – 92 од. та  10,85% – 76 од. відповідно), 

найменшу кількість прикладів виявлено серед 

термінів складного типу (3,72% – 26 од.). Групу 

простих термінів можна проілюструвати 

наступними прикладами: default, liquidity, 

disequilibrium, рrotectionism та інше. До групи 

складних термінів належать: backwardation, 

оvertrading, decisionmaking.  Такі приклади, як 

repeat of the crisis, abolition of exchange control, 

balance of payments deficit ми відносимо до 

групи фразових термінів. 

Звернемося до розгляду кількості компонен-

тнів у відібраних терміносполученнях. Фактично 

у загальній проаналізованій кількості терміно-

сполучення складають домінувальну кількість 

досліджуваних англомовних лексичних 

одиниць галузі економіки. Терміносполучення 

можна класифікувати на групи за кількістю 

компонентів: дво-, три-, чотири- та 

п’ятикомпонентні терміносполучення. 

Найчисельнішу групу складають 

двокомпонентні терміносполучення     (ТС: 2), 

кількість прикладів яких у вибірці становить 

424 лексичні одиниці, що складає 83,79% від 

загальної кількості терміносполучень. 

Трикомпонентні терміносполучення (ТС: 3) 

нараховують 71 лексичну одиницю, що складає 

14,03% від загальної кількості відібраних 

терміносполучень. Виявлено незначну кількість 

чотирикомпонентних терміносполучень (ТС: 4): 

10 лексичних одиниць. Групу п’ятикомпонентних 

терміносполучень (ТС: 5) представлено лише 

однією лексичною одиницею. 

Структурний аналіз економічної терміноло-

гії дає можливість виокремити основні струк-

турні моделі англомовних термінів галузі еко-

номіки. Серед двокомпонентних терміноспо-

лучень (ТС: 2), група яких є найчисельнішою, 

виділяємо наступні основні структурні моделі: 

– N + N (220 од. – 52%): interest rate, bond 

market, bank assets; 

– Adj + N (178 од. – 42%): adjustable 

currency, partial repayment, hard currency, 

invisible trade, joint supply, fiscal number, 

outward investment. 

Структурні моделі, кількість прикладів яких не 

перевищує 5%, були віднесені до категорії «Інші» 

(моделі: N + Adj, N + PII, PI + N, PII + N), яка склала 

6% (26 лексичних одиниць). Серед 

трикомпонентних терміносполучень виокремлюємо 

чотири основні структурні моделі: 

– Adj + N + N (31 од. – 44%): fractional 

reserve banking, implicit price deflator, monetary 

affairs commissioner, off-balance sheet financе; 

– N + N + N (22 од. – 31%): production 

possibilities frontier, call protection warrant, farm 

credit system, card validation code; 

– Adj + Adj + N (9 од. – 12,6%): foreign 

economic activity; 

– PII + N + N (5 од. – 7%): fixed exchange 

rate, regulated market economics, structured 

investment vehicle, limited recourse loan. 

Структурні моделі, кількість прикладів яких 

не перевищує 5%, були віднесені до категорії 

«Інші», яка склала 5,4% (4 лексичні одиниці). 

Аналіз чотирикомпонентних терміносполучень 

(ТС: 4), група яких не є багаточисельною та 

нараховує 10 терміносполучень, дає 

можливість виокремити дві основні структурні 

моделі, а саме: 

– N + N + N+ N (4 од. – 40%): cash balance 

pension plan; 
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– Adj + N + N + N (3 од. – 30%): equal value 

exchange rate. 

Група п’ятикомпонентних терміносполу-

чень (ТС: 5) нараховує лише один приклад, 

структурна модель якого виглядає як: Adj + 

Adj + Adj + N + N (North American Free Trade 

Agreement).  

Підсумовуючи усе вищевикладене можна 

зробити висновок, що двокомпонентні 

терміносполучення є найпродуктивнішою та 

найчисельнішою структурною групою 

англомовних економічних термінів, Аналіз 

вибірки термінології галузі економіки засвідчив, 

що для полікомпонентних утворень не 

характерні терміносполучення, які складаються з 

більш як трьох компонентів. Очевидно, це 

пояснюється тим, що, складаючись з одного або 

декількох компонентів, уживаність простих 

термінів та терміносполучень є найбільшою, в 

той час, як багатокомпонентні термінологічні 

одиниці через кількісне нагромадження 

складників не є чисельними.
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Воробьёва А.Ю.  

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

В статье описаны различные подходы к определению понятия «термин» и «экономический термин», представлен 

обзор структурных особенностей экономической терминологической системы английского языка и 

проанализированы различные модели, с помощью которых образуются   термины экономической сферы. В ней 

рассмотрены особенности структурной организации фразовых терминов, двух-, трех-, четырех- и 

пятикомпонентных терминов-словосочетаний лексики экономики, а также простых и сложных экономических 

терминов, определены наиболее употребляемые конструкции, обозначены самые продуктивные суффиксы и 

префиксы, которые используются для образования новых терминов отрасли экономики. 

Ключевые слова: термин, терминология, структура, компонент, термин-словосочетание, экономика. 

 

Vorobiova A.  

STRUCTURAL PECULIARITIES OF ENGLISH ECONOMIC TERMS 

The article describes various approaches to the definition of the notion “term” and “economic term”, provides an overview of 

the structural features of the economic terminological system of the English language, and analyzes various models according 

to which the economic terms are formed. It discusses the peculiarities of the structural organization of phrasal terms, two-, 

three-, four- and five-component terms of the economics vocabulary, identifies the most commonly used constructions, identifies 

the most productive suffixes and prefixes that are used to form new terms in the branch of the economy. 

Key words: term, terminology, structure, component, multicomponent term, economics 
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