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забезпечити світоглядну, методологічну, культурологічну і етичну основу відповідних 

рішень. 

Під глобальними проблемами розуміють ряд найбільш актуальних проблем, пов’язаних 

із явищами і процесами, які зачіпають життєві інтереси всього людства, та вимагають для 

свого вирішення колективних зусиль всього світового співтовариства, а при несвоєчасному 

вирішенні загрожують його існуванню. 

До найважливіших глобальних проблем сучасності належать: проблема війни і миру; 

демографічна; екологічна; енергетична; сировинна; продовольча; мирне освоєння Світового 

океану і Космосу; подолання економічної відсталості країн, що розвиваються, ліквідація 

небезпечних хвороб. 

Оскільки філософія формує світогляд людини, в якому відбиваються ті цінності, що 

орієнтують її діяльність, а глобальні проблеми сучасності є наслідком діяльності людей, то 

логічно виникає потреба у філософському осмисленні їх суті, причин виникнення та 

загострення і на цій основі формування нового світогляду, нових цінностей, які сприяли б 

вирішенню цих проблем. 
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Економічна термінологія становить надзвичайно важливий пласт лексики сучасної 

української мови. Лексика економічної сфери – це та частина словникового складу мови, до 

якої входять поняття, що позначають назви предметів, явищ, процесів соціально-

економічного життя. Вона пов’язана з відповідними науками та сферами економічного життя 

– менеджментом, маркетингом, фінансами, людськими ресурсами, правом, виробництвом, 

оподаткуванням, статистикою, страхуванням тощо [2, с.149]. 

Аналіз складу української економічної термінології з точки зору її походження, 

здійснений мовознавцями, сьогодні  представлений таким чином: 

     – 19% фінансово-економічної термінології становлять власне українські слова (наприклад: 

борг, боржник, вартість, взаємозалік); 

      – 8% – це слова-гібриди, тобто такі, що складаються з двох коренів, одиніз яких є власне 

українським, інший – запозиченим (наприклад: векселедавець, векселетримач, жиронаказ, 

жиророзрахунок); 

      – 73% становить лексика, запозичена з різних мов світу (наприклад: дисконт, аудит, 

менеджмент, емісія) [1, с. 116]. 

Мета нашої роботи – з’ясувати закономірності розвитку сучасної економічної 

термінології, а саме процес формування іншомовних запозичень. Не існує загальноприйнятої 

класифікації запозичених слів, проте можна назвати найважливіші чинники, за якими в 

лінгвістичній літературі відбувається їхнє розмежування. Звичайно враховується час 
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запозичення, мова-джерело запозичення, склад запозиченої лексики, ступінь її асиміляції 

тощо. 

Основна причина іншомовних запозичень полягає, передусім, у суперечностях між 

вимогами точності терміна, з одного боку, й практичної лаконічності, – з другого. Проте, 

існує велика кількість випадків, коли термін запозичується для позначення старого поняття, 

для якого в українській мові вже існує термін або описовий зворот. Таким чином, у мові 

співіснують різні за походженням номінативні одиниці, які позначають те сааме явище, 

тобто синонімічні пари. Вони бувають двох типів: 

      а) англомовне запозичення – однокомпонентний український еквівалент: дайджест – 

огляд; дилер – посередник; дисконт – знижка; консалтинг – консультування; менеджер – 

керівник; офшорний – іноземний; 

      б) англомовне запозичення – багатокомпонентний український еквівалент: форс-мажор – 

непередбачені обставини; ріелтер – агент з продажу нерухомості. 

Сьогодні можна окреслити такі способи перекладу економічної лексики: 

      1.Використання повного україномовного еквіваленту, що означає повне відтворення 

значення англомовної термінологічної одиниці: demand – попит; financial aid – грошова 

допомога; financial bill – фінансовий законопроект). 

      2. Калькування, тобто дослівний переклад англомовної термінологічної одиниці: capital 

project – капітальний проект; operating budget – операційний бюджет. 

Сама запозичена лексика (і термінологічна, і загальновживана) структурно 

неоднорідна. Звичайно її поділяють на такі групи: 

    1) слова, що структурно співпадають з англомовними прототипами, тобто слова, змінені 

графічно і передані відповідними фонемними засобами мови-реципієнта (наприклад: 

менеджмент – від англ. management, маркетинг – від англ. marketing, інжиніринг – від англ. 

engineering, офшор – від англ. offshore тощо); 

    2) слова, морфологічно оформлені засобами мови-реципієнта (наприклад: маркетинговий, 

дилерський, офшорний тощо); 

    3) слова з частковою морфологічною субституцією; при цьому частіше субституція 

відноситься до другого елементу складного слова (наприклад: інвалюта – іноземна валюта, 

суборенда, доларизація, фритредерство тощо). 

Часто складні економічні терміни в українській мові можуть мати або дослівний 

переклад з оригіналу (chain of comman – ланцюг інстанцій, spanof control – норма 

некерованості тощо) або перекладатися описово. Це в основному стосується тих понять і 

реалій, які тільки зараз починають з’являтися в українському соціумі. До них належать 

сучасні форми торгівлі: one stopen viron ment (торговельне містечко, де можна купити будь-

які товари), атрибути ведення бізнесу та ділового спілкування: short-list (остаточний список 

кандидатів для співбесіди під час прийому на роботу) тощо. 

Таким чином, можна зазначити, що окремі поняття новітньої економічної термінології 

функціонують в українській мові у двох варіантах: 

1) слова-інтернаціоналізми та їхні власне українські еквіваленти (наприклад: в економічних 

текстах і документах можна одночасно зустріти вживання слів дилер (від англ. dealer) і 

посередник, дефолт (від англ. default) і невиконання грошових зобов’язань, дисконт (від 

англ. discount) і знижка, траст(від англ. trust) і довірче товариство); 

2) абсолютна більшість англомовних економічних термінів не мають чіткого відповідника в 

українській мові і тому подаються у словниках у вигляді транслітерації з оригіналу з 

подальшим їхнім тлумаченням (наприклад: кредит, бартер, менеджер, ваучер тощо). 
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 «Казка про калинову сопілку» - це повість і казка водночас, тобто це твір жанру 

мішаної форми, оскільки в ньому наявне перехрещення різних способів художнього 

зображення. Є в цьому творі елементи і ліричні, і драматичні, але вони підпорядковані 

епічній організації художнього матеріалу. 

У творі показано цілу низку антиномій, традиційних для фольклорних і міфологічних 

творів: два протилежні персонажі - іпостасі (Ганнуся і Оленка), два протиставлені духовні 

центри (батьки - Василь і Марія), два біблійні полюси (Авель і Каїн), дві споконвічні 

основоположні субстанції (Бог і Диявол). Письменниця, непомильно використовуючи 

літературні твори, фольклорні цитати, створила дивовижний твір про історію українського 

селянського побуту, про велику трагедію українського роду, про Добро і Зло.  

 У повісті Оксана Забужко досліджує вічні питання, що споконвіку хвилюють людину: 

звідки проростає зло в нашій душі?  Жіноча версія легенди про Каїна й Авеля обертається 

напруженою психологічною драмою, бароковий колорит якої тільки додає їй універсального 

чару. Сестри протиставлені одна одній. Їх бажання, мрії, чесноти та вади такі різні, але й 

нерозривно пов'язані: начебто протилежні, вони не можуть існувати одна без одної.  

Розіграна перед нашими очима драма породжена не лише долею. Ганна була 

особливою дитиною вже від народження: «вродилася з місяцем на лобі», який позначає тих, 

хто під його захистом. Була вона найкращою, найгарнішою, і слава про неї летіла «як вогонь 

по соломі по навколишніх селах». І сприймала вона це як належне - найкраща. Олена - нічим 

не примітна, нікому не помітна, нецікава, словом, звичайна. Відмінність характерів і 

зовнішності провокує тяжке непорозуміння між сестрами, бо не можуть вони знайти спільної 

мови. Цю ворожнечу підсилюють батьки - ніби поділили Василь та Марія дітей. Та й люди 

помічали: "Дідова дочка й бабина дочка". Батьки про різне мріяли: мати - про князя для 

Ганни, батько - про те, як вийде його Оленка заміж, житиме при них з Марією, народить 

багато-багато діток, як він буде їх любити та бавити. Непорозуміння батьків у 

перебільшеному вигляді втілилося у взаєминах сестер, роздмухуючи природній конфлікт між 

ними. То й не дивно, що Ганна - панна заздрила Оленці, хоч і в усьому перевершувала її. 

Ненавиділа ж вона не лише сестру - гордувала людьми, лише себе любила - себе, і тіло своє, і 

вроду свою! Вважала себе вищою від інших людей. Багато хлопців сваталося до неї, та вона 

всім відмовляла, навіть багацькому сину, який потім, щоб помститися, засватав Оленку. 

Пізніше Ганнуся знайшла втіху в обіймах нічного гостя - демона, але в душі її зростала 

ненависть до сестри. І де ж та особлива доля? «Оленка виявилалася відміченою Божою 

ласкою, а не вона!» Вкрала Олена в неї долю! Зосталася вона в «перестарках, обійшла її 

менша сестриця, вкрала в неї щастя! Чому цей світ мав належати не їй, а Оленці?» Тяжко 

вражена була Ганна, і така злість, така образа закипіла в серці Ганни - панни! Відчинила 

Оленка, ніби ключем, двері, за якими була Ганнусина злість. Увесь світ здався жорстоким, 

несправедливим, злим через ту осоружну сестру. Не витримала болю Особлива, темрява 

поглинула її повністю… Вбила вона сестру, але не знайшла вона в тому щастя, не віднайшла 

спокою. І коли відкрилася правда, коли тричі проспівала калинова сопілка Оленчиним 


