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ДУБЛЕТНІСТЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ВПОРЯДКУВАННЯ 

 
Провідною ознакою будь-якої усталеної терміносистеми більшість термі-

нологів уважають однозначність термінологічних одиниць і відсутність синоні-
мічних відношень у межах терміносистеми, тобто використання на позначення 
певного поняття одного й того ж терміна, а на позначення різних понять, що не 
співпадають між собою, – різних термінів. Проте сучасні дослідження терміно-
систем вказують на те, що стійкість будь-якої термінологічної системи поєдну-
ється з її варіативністю, тобто наявністю в межах певної терміносистеми низки 
термінологічних одиниць, що вживаються на позначення одного наукового 
поняття. Це термінологічне явище лінгвісти (Ю. Апресян, С. Бережан, В. Дани-
ленко, І. Квітко, А. Коваль, І. Кочан, Т. Михайленко, О. Нечитайло, Ф. Нікітіна, 
Л. Новиков, Т. Панько, В. Русанівський, Л. Симоненко, О. Тараненко, Д. Шмельов 
та ін.) класифікують, як «синонімію», «дублетність», «варіативність» тощо. 

Т. Михайленко зазначає, що «майже всі вітчизняні та зарубіжні мовоз-
навці визнають природність і неминучість синонімічних відношень між 
термінами як вияв загальномовних процесів, проте залишаються дискусійними 
деякі проблеми: визначення критеріїв синонімічності в термінології, роль 
термінів-синонімів, особливості фіксації синонімічних термінів у словниках» 
[4, 24]. 

Мета нашого дослідження – на матеріалі економічної термінології розг-
лянути типові явища термінологічної дублетності як чинника розмивання 
нормативності термінологічних одиниць, позбавлення їх ознак однозначності й 
інваріантності. 

Варіантність, як один із чинників мовної динаміки та розвитку, зумовлена 
функціонуванням мови й визначається потребами комунікації [1, 41]. Більшість 
дослідників мови науки визнають факти варіативності в термінології, причому 
не тільки на початкових етапах її формування, а й у терміносистемах, проте по-
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різному оцінюють наявність термінологічних синонімів і необхідність їхнього 
закріплення в галузевих термінологічних словниках.  

Одні лінгвісти вважають, що в термінографії потрібні синонімічні 
ланцюжки (М. Вакуленко, О. Кочерга, В. Пілецький, Н. Поліщук та ін.). Так, 
О. Кочерга та Н. Непийвода наголошують на потребі «подавати в словниках 
якнайбільше синонімів», а вже сама мова, як саморогранізована система 
сформує свою внутрішню структуру [3, 20]. 

Дехто з дослідників, зокрема Г. Єрьомкіна, А. Родинко, зазначає, що 
синонімія припустима в науково-популярних, навчальних текстах, словниках-
мінімумах, де вона вживається як засіб витлумачення термінологічних одиниць 
для неспеціалістів або учнівсько-студентської аудиторії. Таку синонімію 
найчастіше спостерігаємо в парах іншомовний термін – український відповід-
ник. Наприклад, емісія – випуск, інфляція – знецінення, ліцензія – дозвіл, імпорт 
– ввіз, експорт – вивіз, бартер – обмін, дисконт – знижка, нетто – чиста вага, 
брутто – вага з упакуванням тощо. 

Небажаність синонімії обстоюють Л. Веклинець, А. Загнітко, О.Петрова, 
О. Радченко та ін., наголошуючи, що явище синонімії як чинник термінот-
ворчого процесу необхідне на етапі термінотворення під час пошуку, відбору й 
випробування термінів, а на етапі уніфікації і, особливо, стандартизації стає 
навіть шкідливим, оскільки утруднює входження термінолексем в практику 
спілкування фахівців певної галузі. 

Пересвідчитись в цьому ми можемо, розгорнувши будь-який терміноло-
гічний економічний словник із другою українською частиною. Візьмемо, 
наприклад, «Російсько-український словник сучасних банківських, фінансово-
кредитних та комерційних термінів» авторів Л.Г. Боярової та О.П. Корж [2]. 
Термін расходы має два варіанти, що подаються як синонімічні – видатки й 
витрати. Теж спостерігаємо і з іншими термінами: издержки – видатки, 
витрати; затраты – витрати, затрати; займ – позика, позичка; ссуда – 
позика, позичка; в рассрочку – на виплат, у розстрочку; опт – опт, гурт; 
оптовый – оптовий, гуртовий; процент – процент, відсоток; выручка – 
виручка, виторг тощо. Це не тільки порушує провідну ознаку терміна – 
точність (одному явищу відповідає одне поняття), а й спричинює формування 
неадекватного професійного мовлення. У практиці за зазначеними російським 
термінами закріпилися такі українські відповідники: расходы – видатки; 
издержки – витрати; затраты – затрати; ссуда – позичка; займ – позика; в 
рассрочку – на виплат; опт – гурт; оптовый – гуртовий; процент – процент; 
выручка – виторг та ін. 

Коріння подібних неточностей О. Тараненко вбачає, по-перше, у творенні 
національної термінології не на українській мовній основі, а шляхом перекладу 
з інших мов, в основному з російської. «Далеко не завжди і не відразу 
увінчувалось віднайденням одного бездоганного еквівалента, а частіше реалізо-
вувалося в появі кількох слів у процесі намацування семантично найточнішого і 
стилістично найдоречнішого з них» [5, 3]. По-друге, в умовах функціонування 
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як робочої в різних галузях науки й виробництва в Україні не української, а 
російської мови, формування україномовної термінології відбувалося в основ-
ному не нормальним шляхом розвитку «знизу – вгору» від виробничників та 
науковців-практиків до термінологів-теоретиків та лексикографів, а навпаки – 
«згори – вниз». Оскільки ж практики майже не користувалися пропонованою їм 
у словниках українською термінологією, в дії недостатньою мірою виявився 
«фактор природного добору» [5, 3] із залишенням одного з варіантів та шляхом 
відсівання інших. По-третє, важливим стимулом, що призводить до породження 
нової варіантності, є оцінка ступеня «українськості» терміна за принципом на 
противагу «російськості». Тобто тенденція до віднесення на периферію того з 
варіантів, що є спільним і для російської мови: відсоток і процент; опт і гурт; 
надбавка і накидка; виручка і виторг та ін. 

Таке паралельне вживання в межах однієї терміносистеми навіть цілком 
рівноправних із погляду загальнолітературної норми синонімів заважає її 
нормальному функціонуванню, адже користувач-практик підходить до 
термінології зі своїми прагматичними мірками й прагне не тільки точності, а й 
автоматизму у володінні своїм термінологічним апаратом; «спричинює в певної 
частини мовців переконаність щодо «російськості», а не «українськості» 
значної частини норм літературної мови і, як наслідок, – відсутність належної 
поваги до української мови у всіх сферах її використання» [5, 3]. 

О. Кочерга вважає, що невиправдане уникання використання в галузевих 
термінологічних словниках власне українських термінологічних одиниць, 
віддавання переваги термінолексемі найближчій за лексичним оформленням до 
російського відповідника, побоювання відійти від керівної ролі російської мови 
в термінотворчому процесі може призвести до втрати продуктивних 
українських термінів[3, 21]. 

Змінити ситуацію на краще зможе лише негайний перегляд існуючих 
терміносистем відповідно до норм української мови; укладання словників, у 
яких вихідною мовою є українська; збільшення обсягу видання галузевих 
перекладних словників; залучення до співпраці з унормування мови науки не 
тільки філологів, а й фахівців з відповідних галузей знань, без допомоги яких 
неможливо уникнути семантичних неточностей при перекладі галузевих 
термінолексем. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «КОМЕРЦІЙНА», «ТЕХНІЧНА» 
Й «НАУКОВА» НОМЕНКЛАТУРА У ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 ІЗ ТЕРМІНОЗНАВСТВА 
 

Номенклатурні одиниці були предметом уваги дослідників ще на початку 
минулого століття. Проте слід відзначити, що в лінгвістичних працях, 
присвячених проблемі номенклатурних позначень, не було одностайності щодо 
найменування об’єкта дослідження. Зустрічалися такі назви: «номенклатура 
(О. Реформатський, Г. Винокур, Б. Головін, І. Сабадош, З. Сокол та ін.), 
номенклатурний знак (В. Овчаренко, Б. Головін, М. Чернявський, Т. Канделакі 
та ін.), терміни-назви (О. Ахманова, Г. Уфімцева та ін.), номенклатурні одиниці 
(Б. Головін, П. Кобрін), номенклатурні терміни (О. Хаютін), номени (О. Ха-
ютін, О. Суперанська), номенклатурні позначення (О. Моїсєєв, О. Рефор-
матський тощо)» [5, 23–24]. На сьогодні найбільш уживаним є термін «номен» 
[2; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12], що, очевидно, пов’язано зі стислістю форми позна-
чення й відповідає терміну «номенклатура».  

У лінгвістиці досліджено й певним чином розв’язано питання співвід-
ношення термінів і номенів як одиниць спеціальної лексики: доцільність 
розмежування цих одиниць визнано переважною більшістю дослідників, 
зокрема Г. Винокуром, Н. Васильєвою, Н. Подольською, О. Реформатським, 
О. Суперанською, О. Покровською, О. Чуєшковою та ін. 

Серед різноманітних питань, пов’язаних із номенами (їхнє визначення, 
місце в лексиці), у мовознавстві з’ясовано питання системності номенклатури: 
номенклатурним іменем може бути виражене не будь-яке поняття, а тільки те, 
яке є складовою особливої системи; у найзагальнішому вигляді така система 
належить до типу найпростіших і становить перелік однорідних понять; 
існування двох і більше класів однорідних предметів є обов’язковою умовою 
виникнення номенклатури (декілька моделей літаків «ТУ», кілька сортів груш 
тощо). Таким чином, існування одиничного номенклатурного знака неможливе, 
номенклатурна одиниця є членом системи – номенклатури [3, 21]. 

У більшості досліджень минулого століття термін «номенклатура» 
використовується для позначення сукупності назв предметів, які є надбанням 
науки й техніки. Зокрема О. Подольська розуміє номенклатуру як сукупність 




