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У статті розглядається питання термінологічної синонімії у фінансовому дискурсі сучасної анг-

лійської мови. Наявність термінів-синонімів приймається як дана реальність, яка відтворює іманен-
тні процеси розвитку дискурсу цієї галузі. Аналізуються різні типи синонімів, які існують в англійсь-
кій фінансовій термінології.  
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Актуальність дослідження процесів синонімії завжди є нагальним завданням 

філологічної науки, оскільки відповідає вивченню одного з потужних факторів мо-
вної еволюції. Питанням термінологічної синонімії присвячений суттєвий науковий 
доробок таких видатних термінологів, як Д.С. Лотте, О.О. Реформатський, Т.Г. Ка-
нделакі, Б.Н. Головін, Т.Р. Кияк, В.М. Лейчик та ін. 

Синоніми в термінологіі – явище не бажане, але цілком реальне, його існування 
сприяє унормуванню фахової мови, оскільки з часом одна з одиниць починає домі-
нувати, відтісняючи іншу на другий план. Оскільки у науковій літературі існують 
різні трактування цього поняття, викладемо свій погляд на цю мовну реалію.  

Таким чином, метою цієї статті є аналіз реального стану фінансової терміноси-
стеми в сучасній англійській мові в аспекті синонімії. 

Предметом дослідження виступають процеси термінологічної синонімії.  
Об'єктом – термінологічні одиниці фінансової лексики сучасної англійської мови.  

Наукова новизна дослідження полягає в аналізі синонімії на матеріалі саме фі-
нансової лексики сучасної англійської мови останніх двох десятиріч. 

У науковій мові намагаються уникати синонімів, та все одно вони існують. Це 
свідчить, передусім, про стан становлення терміносистем. Однак мова сама регу-
лює вибір одного терміна із синонімічної пари. Першопричиною такого відбору 
може стати передусім "старіння" одного з композитів, його рідковживаність. Зок-
рема, такі назви, як Third World та First World поступилися місцем композитам 
LEDC = Less Economically Developed Country та MEDC = More Economically 
Developed Country.  

Д. С. Лотте застерігав, що існування двох чи кількох термінів для позначення 
одного поняття приховує ту небезпеку, що один із цих термінів може звузити або 
розширити свою семантичну структуру, і врешті-решт почати позначати цілком 
інше поняття [Лотте 1941, c.10]. На його думку, припустимою може бути лише си-
нонімія, що містить два терміни, один із яких є короткою формою іншого, напри-
клад: cash before delivery та prepayment "попередня оплата". Ці терміни побудовані 
так, що розширений варіант охоплює ознаки поняття у більш розкритій формі, хоч 
не позначає жодного іншого поняття в зіставленні з композитом ні за значеннями 
терміноелементів, ані за змістом терміна в цілому. Учений називає такі терміни па-
рними і вважає їх існування можливим лише за тих умов, коли вони співвідносять-
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ся з одним поняттям. Короткі синоніми до повних термінів можливі у вузькопрофе-
сійному вживанні й непридатні для науково-популярного та власне наукового сти-
лів мови. Так, наприклад, термін blue chips "акції з високою ліквідністю або в ін-
шому визначенні – акції першокласних компаній" залишається прозорим лише для 
вузького кола банківських та біржових операціоналістів. 

А.П. Коваль переконана, що "у науковій мові насиченість науково технічними те-
рмінами синонімами пояснюється тим, що переважна більшість термінів є порівняно 
недавніми утвореннями. Поява нового поняття викликає звичайно появу відразу кі-
лькох термінів, створених у різних місцях різними людьми. З часом зміст і обсяг но-
вого поняття уточнюється, з'являється можливість відділити найхарактерніші ознаки 
поняття і створити або вибрати з наявних термін, який відповідає поставленим вимо-
гам. Решта синонімів до цього поняття поступово виходить з ужитку. Таким чином, 
наявність синонімічних термінів у науковому стилі мови є, хоч і небажаним, але не-
минучим наслідком бурхливого розвитку науки і техніки" [Коваль 1965]. 

Дослідження останніх років засвідчують факт існування синонімії в термінології 
[Авербух 1988, 32;; Гриньов 1993, 93]. Науковці виділяють різні джерела синонімії 
в термінології, а саме:  

 різні варіанти перекладу терміна [Циткіна 1988, 49]; 
 пошук терміну для нової спеціальної реалії в процесі винаходу оптимального 

терміна залежно від того, з позицій якої предметної галузі реалія розглядається 
[Авербух 1986, 39]; 

 одночасне визначення терміну декількома дослідниками [Циткіна 1988, 49; 
Гриньов 1993, 106]; 

 наявність повного та короткого позначення одного поняття [Циткіна1988, 49; 
Гриньов 1993, 106]; 

 паралельне вживання сучасних та застарілих, офіційних та розмовних термі-
нів [Гриньов 1993, 106]; 

 використання у номінації різних аспектів одного об'єкта [Гриньов 1993, 106]. 
На думку деяких дослідників, синоніми з'являються на ранніх етапах форму-

вання термінологічних систем як результат словникової надмірності Інші вважа-
ють, що "конкуренція декількох паралельних найменувань для одного об'єкта 
сприяє його рельєфнішому відображенню, більш багатогранній характеристиці". 
Кожне з позначень буде відображати різні ознаки об'єкта, характеризуватиме його 
з різних сторін, що допоможе ідентифікувати цей об'єкт у зіставленні з аналогіч-
ними об'єктами й відрізнити його від подібних і несхожих об'єктів іншого типу. 
Отже, якщо синоніми відсіюються, то не лише тому, що вони синоніми, а тому, 
що вони не відповідають вимогам якихось норм, наприклад, вимозі відсутності 
експресивності [Гриньов 1993, 106]. 

При визначенні синонімів у термінознавстві, на наш погляд, існує кілька тенде-
нцій. Більшість дослідників розуміють синоніми, як слова однієї частини мови, що 
мають значення, які повністю або частково збігаються, а також здатні до взаємоза-
мінності у контексті [Головін 1987, 53]. У кожній термінології є своєрідна ієрархія 
понять: є поняття родові, кожному з яких належить система понять видових, які, у 
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свою чергу, містять у собі систему підвидів і т.д. Відповідно, кожне поняття вищо-
го порядку може в певному контексті заміщати одне з понять нижчого ярусу. На-
приклад, money "гроші" є родовим поняттям терміна easy money "дешеві гроші (на-
даються в кредит під низьку процентну ставку)", що, у свою чергу, виступає як ви-
дове поняття стосовно термінів easy monetary policy "політика дешевих грошей (на-
цілена на розширення кредиту шляхом зниження відсоткових ставок; проводиться 
лише для стимулювання економічної активності") і т.д. Таким чином, якщо погоди-
тись з визначенням синонімів як слів, що мають частково або повністю тотожні 
значення, то виходить, що родове поняття може виступати синонімом стосовно ви-
дового (ще раз підкреслимо – у певному контексті). Поза контекстом ці поняття не 
є взаємозамінними [Коваль 1965, 262].  

Як зазначають деякі дослідники, синоніми можуть співвідноситися з одним по-
няттям або об'єктом і називають такі терміни дублетами (Б.М. Головін, К.Я. Авербух) 
[Головін 1987, 54; Авербух 1986, 40]. Інші автори пов'язують синонімію загальнолі-
тературною лексикою, а дублетність –з термінологічною [Канделакі 1977]. Треті від-
значають наявність у термінології як синонімів, так і дублетів [Циткіна 1988, 49]. 

Як свідчать останні дослідження, дефінування синонімії в термінології пов'язане 
не тільки з розмежуванням синонімів і дублетів. Скоріше, варто говорити про роз-
межування таких понять, як "синонім", "варіант", "дублет", "еквівалент" та "квазі-
синонім". Оскільки "рівнозначні терміни" – це терміни з однаковим або подібним 
значенням, які використовуються для домінування одного поняття й поділяються 
на терміни-синоніми (терміни однієї мови з тотожним або подібним значенням) 
(payment, settlement – "оплата") та еквіваленти (різномовні терміни з тотожним або 
подібним значенням) [Гриньов 1993, 109]. Терміни-синоніми можуть бути абсолю-
тними (синоніми з тотожним значенням) (to pay, to settle – "оплачувати" (в контекс-
ті банківського акредитиву)) та умовними (синоніми з подібним значенням) (to pay, 
to settle – "оплачувати" (в економічному дискурсі як такому). Абсолютні синоніми 
поділяються на варіанти (абсолютні синоніми, отримані варіацією форми терміна) 
(to pay, to pay money – "оплачувати") та дублети (абсолютні синоніми з різною фор-
мою) (to cover, to settle – "повернути борг"). Умовні синоніми поділяються на квазі-
синоніми (терміни із частковим збігом значення, які умовно використовуються як 
рівнозначні у межах певної терміносистеми), текстуальні синоніми (умовні синоні-
ми, один із яких набагато ширший за значенням, але коротший за формою й вико-
ристовується в тексті для заміни довшого терміна в умовах, що виключають поми-
лку в розумінні) (stock exchange, exchange – "біржа"), різнопоняттєві синоніми 
(умовні синоніми, що називають один і той же денотат, якому відповідають різні 
поняття) (power – "влада, міць", power – "доручення" та ситуаційні синоніми (відо-
бражають функціональну різницю, зумовлену різними ситуаціями, у яких перебу-
ває денотат) (to take long position, to bull – "грати на підвищення, купувати акції за 
високою ціною") [Гриньов 1993, 12]. 

Поширеним також є особливе семантичне явище збігу значень терміна та його де-
фініції, яке називається дефініційна синонімія [Головін 1987, 57]. Сутність цього явища 
в тім, що в дефініції поняття виражені істотні ознаки термінованого класу предметів. 
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Синонімія розглядається як "неприйнятне" явище в термінології, оскільки кожне 
поняття повинне мати лише одну – точну назву, але термінологічні синонімічні ря-
ди продовжують поповнюютися за рахунок запозичень. Наразі ці процеси активі-
зуються фактично в усіх європейських мовах для яких англійська економічна тер-
мінологія виступає джерелом таких запозичень. Так, наприклад, в українській мові: 
reimburse "рамбурсувати (повертати борги)", prolongation "пролонгація (продов-
ження терміну чинності угоди)", appreciation "апреціація (підвищення валютного 
курсу") та ін. Названі лексеми тотожні за значенням і вживаються на позначення 
того самого поняття.  

Теоретики сучасного вчення про терміни наголошують на зловживанні терміно-
логією в сучасних наукових текстах, що виявляється в перенасиченні викладу ма-
лозрозумілими й зайвими термінами та неправдивим залученням термінів з інших 
наук.[Селігей, 53]. 

Стосовно фінансової термінології зазначимо, що вона в цілому переживає ті самі 
процеси, що й вся термінолексика. Активізація так званого "небажаного" явища 
зумовлена різкими змінами в реаліях сьогодення та, відповідно, інтенсивністю ста-
новлення термінологічної системи сучасної англійської мови. 

 
В статье рассматривается вопрос терминологической синонимии в финансовом дискурсе совре-

менного английского языка. Наличие терминов-синонимов воспринимается как реальность, которая 
отображает имманентные процессы развития этого дискурса .  

Ключевые слова: терминология, финансовая терминология, синоним, процессы синонимии.  
 
The paper deals with the issue of terminological synonymy at the backdrop of financial discourse of 

modern English. Terms-synonyms should be assumed as true to life facts of the language which reflect 
immanent processes of financial discourse development.  

Key words: terminology, financial terminology, synonym, processes of synonymy. 
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