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Анотація. стаття висвітлює дослідження термінології 
банківської справи, особливості утворення термінів банків-
ської справи та способи їх відтворення українською мовою. 
Метою статті є визначення морфо-семантичних особли-
востей термінів банківської системи та встановлення спо-
собів відтворення англійських та німецьких термінів галузі 
банківської справи українською мовою. Матеріалом цього 
дослідження слугувала фінансова та інформаційна доку-
ментація (сучасні онлайн-інструкції для користувачів бан-
ківських послуг та інформаційні листи для клієнтів) про-
відних банківських установ сполучених Штатів америки 
(Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase Bank) і Німеччи-
ни (PostBank, Berliner Vоlksbank та ін.). у статті розглянуто 
типологію термінів, способи творення та джерела їх похо-
дження. Особлива увага приділяється труднощам перекладу 
безеквівалентної лексики, запозичень та термінів-компози-
тів. у процесі дослідження банківської документації було 
встановлено, що найбільш поширеними термінами в англій-
ській та німецькій мовах є запозичення і терміни-компози-
ти, які демонструють процес інтеграції до глобальної еко-
номічної системи Європейського союзу та світу взагалі. 
Перспективи подальшого вивчення термінології банківської 
справи розгортаються як у теоретичному, так і в практич-
ному аспектах. З одного боку, вони включають складання 
сучасних дво- і тримовних словників термінів банківської 
справи. З іншого боку, ретельне дослідження банківської 
термінології дасть змогу встановити тенденції розвитку 
термінології цієї галузі в україні та з’ясувати, на якому етапі 
розвитку термінології української банківської справи відбу-
ваються показові зрушення в її словнику.

Ключові слова: термін, банківська справа, безеквіва-
лентна лексика, запозичення, транслітерація, калькування, 
описовий переклад.

Постановка проблеми. Нині загальноприйнятим є поло-
ження про те, що в основі будь-якої конкретної мови лежить 
особлива картина світу, тобто впорядкована сукупність знань 
про дійсність, що сформувалася в суспільній (зокрема, в групо-
вій та індивідуальній) свідомості. ця сукупність знань у кожній 
із мов має як специфічні, так і загальні риси [6; 7]. це означає, 
що кожна з природних мов по-своєму відбиває світ, тобто має 
свій індивідуальний підхід до позначення понять та відношень 
між ними [9,  с.  31].

Прагнення україни до європейської спільноти та визнання 
на світовій фінансовій арені постійно ставить нові завдання для 
економіки та економічного розвитку країни. Банківська справа 
як невід’ємна частина цієї системи також має інтегруватися до 
міжнародної системи відповідно до економічних стандартів 

Європейського союзу та світу загалом. водночас зростають 
вимоги до перекладача як до спеціаліста.

актуальність дослідження зумовлена тим, що банківську 
лексику Німеччини як однієї з країн-лідерів Єс та сполучених 
Штатів америки вивчено недостатньо, тому розгляд терміноло-
гії банківської справи може пов’язуватися як із теоретичним, так 
і з практичним аспектами, насамперед, з укладанням словника 
термінів банківської справи. аналіз банківської термінології 
дасть змогу краще зрозуміти структуру та сутність банківської 
системи світового стандарту, встановити тенденції розвитку цієї 
термінології на прикладі мов міжнародного спілкування (зокре-
ма, англійської та німецької мов) та визначити труднощі перекла-
ду термінології галузі банківської системи українською мовою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. серед остан-
ніх публікацій у сфері банківського перекладу заслуговують 
на увагу дослідження сучасних тенденцій розвитку цього виду 
перекладу. так, у працях д. с. Лотте та а. в. суперанської 
висвітлено структуру та функціонування банківської терміно-
логії [8]. в останні роки аналізом терміносистем та питання-
ми полісемії і синонімії термінів також займалися О. І. дуда, 
а. в. Майтова та інші  [2; 9].

Мета статті — визначити морфо-семантичні особливості 
термінів банківської системи та з’ясувати специфіку відтво-
рення англійських та німецьких термінів банківської системи 
українською мовою.

Виклад основного матеріалу. З огляду на мету перекладу 
(повна, точна інтерпретація змісту тексту оригіналу за допомо-
гою засобів мови перекладу) передумовою точного перекладу 
є детальне осмислення змісту тексту оригіналу та його стиліс-
тичних домінант [2]. Недбале відтворення термінології ори-
гіналу призводить до смислового викривлення змісту тексту 
загалом. Прикладом цього може послугувати історія, яка відбу-
лася під час укладання договору підряду між німецькою тран-
спортною компанією Transport Initiatives Edin-burgh (TIE) 
та шотландським містом единбург. Під час оновлення фінан-
сового статусу проекту представник замовника вказав на неви-
конання обов’язків із боку компанії TIE. англійською мовою 
цей статус було позначено звичним для фінансової лексики 
терміном англ. delinquent (укр. той, хто не виконує або не вико-
нав свої обов’язки). але під час перекладу  німецькою мовою 
цей термін перетворився на термін Verbrecher (укр. злочинець), 
основне значення якого має негативну конотацію. Невелика, на 
перший погляд, перекладацька помилка призвела до того, що 
компанія TIE, сприйнявши це як образу, подала на партнерів 
до суду на захист своєї ділової репутації [11].



166

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018 № 37 том 4

у дослідженні банківської лексики ключовим поняттям 
є термін. Згідно з визначенням а. Я. Коваленко, «термін – це 
емоційно нейтральне слово чи словосполучення, яке вживаєть-
ся для точного вираження понять та назв предметів» [5, с. 257].

З огляду на запропоновані дефініції терміна, що належать 
І. с. Квитко, Л. О. андрієнко, в. І. Карабан та іншим, кожному 
терміну можна приписати такі ознаки: співвіднесеність зі спе-
ціальним поняттям; відтворюваність; наявність дефініції, яка 
вміщує термін у відповідну термінологічну систему; стилістич-
на незабарвленість [3; 4; 12, с. 3].

Мовознавець а. Я. Коваленко поділяє терміни на прості, 
складні та терміни-словосполучення, а т. а. Журавльова про-
понує розділити всі терміни на дві групи залежно від способу 
їх творення – морфологічну та неморфологічну. Морфологіч-
ний спосіб творення включає в себе афіксацію, словотворення 
та абревіацію. до неморфологічного способу творення термінів 
належать лексико-семантичний та морфолого-синтаксичний 
[5, с. 259]. 

Головним джерелом формування термінології банків-
ської лексики була і є лексика загальновживаного характе-
ру. Однак варто зазначити, що одним із найпродуктивніших 
способів поповнення сучасної термінології банківської спра-
ви є запозичення з інших мов, наприклад, терміни аутрайт 
(англ. outright – «проста строкова валютна угода, що передба-
чає виплати у точно визначені сторонами терміни за курсом, 
зафіксованим на момент угоди»), брейк (англ. break – «різке, 
неочікуване зниження цін на біржі»), краудсорсинг (англ. 
crowdsourcing, crowd – «натовп» і sourcing – «використання 
ресурсів») – «передача певних виробничих функцій невизначе-
ному колу осіб без укладання трудової угоди на основі публіч-
ної оферти») та інші [13]. Разом із тим є чимало термінів іншо-
мовного походження, які функціонують паралельно, але мають 
різну семантику. це приводить до синонімії в термінологічній 
системі, що становить одну з особливостей формування сучас-
ної банківської термінології [9, с. 56]. так, у слова англ. rise 
в банківських та фінансових документах є чимала кількість 
синонімів (англ. jump, look up, move up, go up, improve, gain, 
stiffen – укр. рости (в ціні), збільшуватися, підніматися). те ж 
саме можна сказати про німецькомовну версію цього терміна – 
нім. steigen (нім. sich erhöhen, aufholen, klettern, тощо).

Якщо акцентувати на явищі запозичення в англійській мові, 
здебільшого запозичується тільки одне слово, яке переноситься 
в мову перекладу (українську) лише з певними фонетичними 
та структурними змінами, наприклад: англ. contango – контан-
го («надбавка до ціни, яка призначається продавцем за відтер-
мінування розрахунку по угоді»), precarization – прекаризація 
(«трудові стосунки, які можуть бути розірвані роботодавцем 
у будь-який момент»), reimbursement – реімбурсація («часткове 
або повне відшкодування третьою стороною видатків») [13]. 
Іменник змінюється найменшою мірою, він може зазнати тіль-
ки фонетичних змін або змінити закінчення чи суфікс, напри-
клад: realtor – ріелтор (фонетична зміна), transaction – тран-
сакція (зміна суфіксу). 

у деяких випадках термін-запозичення не підпорядкову-
ється граматичним правилам мови перекладу і робить перехід 
у вигляді незмінного слова, наприклад: англ. overdraft – овер-
драфт («форма короткострокового кредиту в межах встановле-
ного банком ліміту, що дозволяє здійснювати розрахунки, коли 
у клієнта на поточному рахунку недостатньо коштів») [13]. але 
це відбувається зрідка, оскільки незмінне запозичення не аси-

мілюється та не дає змоги утворювати похідні чи нові слова, 
що призводить до неприйняття запозичення в якості терміна.

Окрім цього, є явище безеквівалентної лексики – слова або 
словосполучення, які позначають предмети, явища, процеси, 
але на цьому етапі розвитку мови не мають еквівалентів пере-
кладу. Найчастіше до таких одиниць належать: назви фінан-
сових компаній та банківських установ (PostBank), терміни 
банківської справи та галузі економіки, а також терміни-ока-
зіоналізми (тобто терміни, більшість яких позначають товари 
та послуги, аналогів яким немає в українських банківських 
системах, наприклад, Deutsche Bank EUROCARD). ці термі-
ни характеризуються нестандартним написанням, наявністю 
в структурі терміна англіцизмів, специфічною оформлені-
стю, утворенням за допомогою складання іменникових основ 
(наприклад, BankAmericard, Better Money Habits). Найпоши-
ренішим способом перекладу назв банків та компаній є тран-
слітерація з використанням двох варіантів написання назв – із 
лапками і без них: Mit der PostBank sparen Sie sicher. – З бан-
ком ПостБанк  «ПостБанк» ваші збереження у безпеці. 

Значна частина безеквівалентних термінів перекладається 
за допомогою такого прийому, як калькування, тобто перекла-
ду нових термінів, коли відповідником простого чи (частіше) 
складного терміна вихідної мови в цільовій мові обираєть-
ся, як правило, перший за порядком відповідник у словнику. 
Згідно з правилами лексико-граматичної сполучуваності, під 
час перекладу з німецької мови на українську частини склад-
ного слова в мові оригіналу поєднуються в словосполучення 
в мові перекладу: нім. die Habenzinsen – депозитні ставки, 
das Referenzkonto – розрахунковий рахунок, der Depotauszug – 
депозитна виписка [14].

Переклад термінів-оказіоналізмів за допомогою написання 
мовою оригіналу буде найбільш адекватним, але також дореч-
ним є переклад комбінацією транслітерація + перестановка: 
Weltweit finanziell unabhängig mit der PostBank Visa Card. – Будь-
те фінансово незалежним у будь-якому куточку світу з картою 
ПостБанк Віза. На жаль, через відсутність деяких банківських 
послуг Німеччини в банках на території україни велика кіль-
кість термінів перекладається за допомогою описового пере-
кладу, який є досить громіздким, проте розкриває вихідне зна-
чення лексики без еквіваленту.

Особливу увагу у німецькій мові привертають також тер-
міни-композити банківської справи. вони утворюються за 
такими схемами: іменник + іменник (нім. die Abschlussgebühr), 
іменник + прикметник (нім. kostenfrei), дієприкметник + імен-
ник (нім. der optimierter Prozess), числівник + прикметник (нім. 
drittgrößten). Найчастіше такі одиниці перекладаються за допо-
могою калькування, знаходячи в мові перекладу відповідники 
(нім. das Sperrkonto – заблокований рахунок) [14].

Висновки. для англійської та німецької термінології бан-
ківської справи характерними є терміни-запозичення та оказі-
оналізми. також присутнє явище словоскладання, при якому 
поєднуються два чи більше простих слова, наявність спеці-
альної лексики. Найбільш продуктивним способом творення 
термінологічних одиниць є морфологічний спосіб словотво-
ру, насамперед, суфіксальний і префіксальний. Окрім того, 
значна частина термінів утворюється словоскладанням із 
застосуванням абревіації. у процесі перекладу, насамперед, 
безеквівалентної лексики найчастіше використовують тран-
слітерацію та описовий переклад, а також прийоми переста-
новки і калькування.
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Кривов Е. С., Кудрявцева Н. С. Терминология  
банковского дела: номинативный и переводческий 
аспекты

Аннотация. статья посвящается исследованию тер-
минологии банковского дела, особенностей образования 
терминов банковского дела и методам их перевода на 
украинский язык. целью статьи является определение 
морфо-семантических особенностей терминов банков-
ской системы и определения методов перевода англий-
ских и немецких терминов сферы банковского дела на 
украинский язык. Материалом исследования были финан-
совая и информационная документация (современные 
онлайн-инструкции для пользователей услугами банка 
и информационные письма для клиентов) ведущих бан-
ковских учреждений соединенных Штатов америки 
(Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase Bank) и Герма-

нии (PostBank, Berliner Vоlksbank и др.). в статье рассма-
триваются типология терминов и способы образования. 
Особое внимание уделяется трудностям перевода безэк-
вивалентной лексики, заимствований и терминов-ком-
позитов. в ходе исследования банковской документации 
было установлено, что наиболее распространенными тер-
минами в английском и немецком языках являются заим-
ствования и термины-композиты, которые демонстрируют 
процесс интеграции в глобальную систему европейского 
союза и мира в целом. Перспективы дальнейшего изуче-
ния терминологии банковского дела разворачиваются как 
в теоретическом, так и в практическом аспектах. с одной 
стороны, они включают в себя составление современного 
дву- и трёхъязычного словаря терминов банковского дела. 
детальное изучение банковской терминологии позволит 
установить тенденции развития терминологии этой отрас-
ли в украине и выяснить, на каком этапе развития терми-
нологии украинского банковского дела проходят показа-
тельные сдвиги в соответствующих словарях.

Ключевые слова: термин, банковское дело, безэквива-
лентная лексика, заимствования, транслитерация, кальки-
рование, описательный перевод.

Krivov E., Kudryavtseva N. Banking terminology: 
nominative and translation aspects

Summary. The article reviews the research of banking 
terminology, the pecularities of the formation of banking 
terms and methods of their translation into the Ukrainian 
language. The aim of the article is to define the morphologi-
cal and semantic features of the terms of the banking system 
and determine the methods of translating English and Ger-
man banking terms into the Ukrainian language. The study 
material included financial and informational documentation  
(up-to-date online instructions for users of bank services 
and booklets for customers) of leading banking institutions 
in the United States of America (Bank of America, Citibank, 
JPMorgan Chase Bank) and Germany (PostBank, Berliner 
Volksbank etc.). The article discusses the typology of terms 
and ways of their formation. Particular attention is paid to 
the difficulties of translating culture-specific vocabulary, bor-
rowings and complex words. We established that the most 
common terms in banking documentation are borrowings 
and complex words, which demonstrate the process of inte-
gration into the international banking system of the European 
Union and the world as a whole. Further research of banking 
terminology will find a place both in theoretical and in practical 
aspects. The article is of great help to create a modern bilingual 
and trilingual vocabulary of banking terms. A detailed research 
of banking terminology will also make it possible to establish 
a tendency for the development of terminology in Ukraine as 
well as to find out at what stage are the relevant dictionaries in 
the development of Ukrainian banking terminology.

Key words: term, banking terminology, culture-specific 
vocabulary, borrowed word, transliteration, calque, explication.


