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аспекту, використання блогів, застосування блогів при вивченні іноземних мов, а 

також як інструмент розвитку базових навичок, таких як говоріння та читання.  

У дослідженні було виявлено та зроблено висновок, що використання 

інтернет-блогів сприятливо впливає на розвиток навичок пракритичного мислення 

[3]. Крім того, було зафіксовано, що взаємодія розвитку перекладацької діяльності 

збагачує процес навчання і дозволяє їм робити свій внесок у його організацію. 

Аналізуючи результати проекту під назвою Ning blog, в якому брали участь 

перекладачі-стажери, було виявлено, що саме інтернет-блоги мають значний вплив 

на ступінь залученості абітурієнтів в навчальний процес та на розвиток навичок 

критичного мислення.  Даних, що свідчать про ефективність використання 

інтернет-блогів для розвитку навичок читання та розуміння прочитаного, існує 

багато. Таким чином, саме інтернет-блог ,  як сучасний засіб масової інформації 

має важливий вплив в вперекладацькій діяльності розвитку нашого суспільстві. 
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Функціонування галузевої термінології сприяє появі нових термінів для 

позначення новітніх явищ та процесів. Це відбувається за допомогою запозичень з 

інших мов чи використання старих слів для найменування нових економічних явищ 

або ж з’являються зовсім нові слова. Дуже часто для позначення таких явищ 

використовуються словосполучення або цілі фрази, які досить швидко 

скорочуються та з’являються у мові вже у абревійованому вигляді. Відмова від 

абревіації призвела б до зміни обсягу письмових та усних повідомлень або, навіть, 

до помилкового розуміння їх змісту. Це пов’язано, на сам перед з тим, що деякі 

скорочення настільки закріпилися умові, що їх повноцінних назв ніхто не пам’ятає 

[1, с. 107]. 

Скорочення або абревіація діляться на три типи: афереза (початкове), синкопа 

(серединне) і апокопа (кінцеве). У англійській мові найпоширенішою вважається 

апокопа: admin. – administration – адміністрація, управління; Dir. – Director – 

директор; Corp. – Corporation – корпорація; acct. – account – рахунок; amt. – amount 

– сума, кількість, величина; Dept. – department – департамент, відділ; mkt. – market 

– ринок; Ltd. – limited – з обмеженою відповідальністю; gds. – goods – товари, 

вантаж; regd. – registered – зареєстрований [2, с. 78]. 

Розглядаючи економічну підмову, слід зазначити, що у англомовних наукових 

статтях економічної тематики використовується велика кількість абревіатур: 

альфабетізми – абревіатури, складені з перших літер слів, що входять в 

словосполучення (LLC – limited liability company – компанія з обмеженою 

відповідальністю); акроніми – літерні абревіатури, які вимовляють по орфоепічних 

правилами, тобто як цілі слова (GAAP – Generally Accepted Accounting Principles – 

стандарти бухгалтерського обліку, що застосовуються в США та деяких інших 

країнах); складові абревіатури – абревіатури, утворені з поєднання початкових 

частин слів (Forex – Foreign Exchange – Міжнародний валютний ринок); 

абревіатури – усічення – абревіатури, утворені шляхом усічення складних слів (bal. 

– Balance – баланс, сальдо, рахунок в банку, зводити (закривати) рахунки); 

омоакроніми – акроніми, що мають повний або подібний смисловий корелят в 

англійській мові, тобто акроніми по своїй фонетичній структурі збігаються з 

загальновживаними словами (PORTAL («портал») – Private Offerings, Resales and 

Trading through automated linkages – приватні пропозиції, перепродажу і торгівля 

через автоматичний зв’язок; абревіатури, які мають кілька значень (ABC – 1) 

activity based costing – калькуляція собівартості за видом діяльності; 2) Audit Bureau 

of Circulation – Бюро аудиту накладів, що збирають інформацію про друковану 

продукцію в США) [3, с. 27]. Наведена класифікація різновидів скорочень не є 

повною та всеохоплюючою. 

Якщо порівняти багатокомпонентні терміни у англійській економічній сфері з 

українською, можна побачити відмінності у семантичному значенні основних 
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компонентів. Отже, зрозуміло, що в англійській мові у великій кількості 

використовуються іменники, від яких утворюються нові терміни. Така тенденція 

спричиняє появу розбіжностей при перекладі економічних термінів з англійської на 

українську мову. Наприклад, при використанні слова-терміну «item»: термін «non-

distributable items» – «статті, що не розподіляються», слід перекладати як 

«нерозподілений прибуток».  

Розбіжності у семантичному значенні елементів багатокомпонентних термінів 

у мовах пояснюються різницею у номінації понять і, саме це, додатково ускладнює 

процес перекладу абревіатур. Співставлення англійських та українських 

економічній термінів, які використовуються у скороченому вигляді, свідчать про 

те, що у них відрізняються в першу чергу морфологічно-синтаксична структура та 

лексичний склад. Варто зазначити і той факт, що найчастіше у вихідній мові та 

мові перекладу включена різна кількість внутрішніх компонентів. Такі відмінності 

можуть виявляються у трьох формах: розбіжності в морфо-синтаксичній структурі; 

розбіжності в лексичному складі; розбіжності в лексико-граматичній структурі 

термінів. 

Також при перекладі необхідно визначити склад мовних одиниць, головні чи 

опорні слова та їх порядок у реченні, і лише після цього аналізувати та 

досліджувати справжнє значення словосполучення. 

Наведемо кілька прикладів:іncome statement account – рахунок прибутків і 

збитків; сommon stock capital accounts – рахунки обліку акціонерного капіталу по 

звичайним акціям; fully paid shares – повністю оплачені акції; employees profit 

sharing – участь робітників і службовців в прибутках; rest of the world account – 

рахунок закордонних операцій.  

Як зазаначає І.Корунець, в англійській мові виділяють такі способи перекладу 

абревіатур: переклад у вигляді повної форми слова чи словосполучення, яке 

включає це слово;транскрибування або транслітерування скорочень економічних 

термінів; заміна англійської абревіатури найбільш близьким за семантичним 

значенням перекладом; транскодування основної форми абревіатур [3, c.42]. 

Наведемо приклади найбільш відомих скорочень абревіатур:GDP (Gross 

Domestic Product) – валовий внутрішній продукт; ECB(European Central Bank) – 

Європейський центральний банк; VAT (value-added tax) – податок на додану 

вартість; XPI (еxport price index) – індекс вартості експорту, National Credit Union 

Administration (NCUA) – Національна асоціація кредитних спілок (НАКС) [4]. 

Однак, переклад деяких скорочень викликають певні труднощі, бо вони є 

омонімічними навіть у економічній підмові. Наприклад, відома абревіатура DD в 

економічних текстах може мати аж шість різних значень:damage done – завданий 

збиток; deep discount – глибокий дисконт; demand draft – перевідний вексель / 

тратта, терміновий по пред'явленню; direct debit – прямий дебет: dishonourable 
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discharge – відмова в акцепті або оплаті векселя; documentary draft – 

документований перевідний вексель/ тратта; тратта, що супроводжується 

товаророзпорядчими документами [4]. 

Таким чином, переклад абревійованих термінів може викликати певні 

труднощі у роботі з англомовними текстами економічної тематики, тому вивчення 

фахової літератури та довідникової як мовою тексту-оригіналу так і мовою 

перекладу є обов’язковою умовою якісного перекладного продукту.  
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THE AGRICULTURAL DISCOURSE TERMINOLOGY  

TRANSLATION PECULIARITIES 

 

Тези присвячені дослідженню специфіки перекладу аграрної термінології як суттєвої 

складової аграрного дискурсу. Особлива увага звертається на найпоширеніші прийоми та способи 

перекладу досліджуваних термінів. Переклад аграрних термінів потребує максимальної точності і 

повинен відповідати структурі, змісту та логічній послідовності оригіналу.  

Ключові слова: дискурс, аграрна термінологія, транскодування, транслітерація, 

транскрибування, конкретизація, генералізація.  

 

 The progress of mankind, the development of science and technology involves 

active research in the field of terminological vocabulary. As it is known, translation of 

terminology is one of the most difficult problems in translation studies. There are many 

difficulties in translating highly specialized terminology, and translators are not always 

able to choose the appropriate translation technique. After all, adequate translation 

requires additional knowledge, in particular about the origin and features of the 

translation of the terms themselves. 
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