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ABSTRACT 

 

Peculiarities of abbreviations and shortenings rendering into Ukrainian on 

the material of the contemporary English social and political periodicals  

Thesis for a Master Degree in Philology, speciality 035 Philology, specialization 

035.041 Germanic languages and literature (translation included), the first language is 

English. – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University of the Ministry of 

Education of Ukraine. – Kremenchuk, 2019. 

The aim of this research is to reveal modern tendencies of the English and 

Ukrainian economic terminology development, study the problems of its formation 

sources, the influence of linguistic and extra-linguistic factors.  

The object of the research is economic terms, their structural, semantic, 

derivational and functional peculiarities. The subject is ways of terms structural, 

morphological and semantic peculiarities rendering in the process of their translation 

into Ukrainian. The research was done on the material of the economic texts from the 

contemporary periodicals («The Economist», «ВВС», «Financial control», 

«Prostobank.ua»).  

In the result of the research conducted functional and semantic aspect of the 

economic terminology were analyzed, problems and the main ways of its rendering in 

the process of translation were identified.  

The scientific novelty and practical significance of the work is attributed to the 

fact that the description of the linguistic dynamics of the economic terminology at 

present stage taking into consideration modern tendencies and lexico-semantic 

phenomena will enable deeper understanding of its essence and principles of 

functioning.  

Key words: derivation, term, terminology, term-building, structural types, ways 

of rendering.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Економічна терміносистема словникового складу англійської та 

української мов 

Магістерська робота, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.041 

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 

Міністерство освіти і науки України. – Кременчук, 2019. 

Мета дослідження полягає у виявленні сучасних тенденцій розвитку 

англійської та української мов у сфері економічної термінології, вивченні 

проблематики джерел її формування, впливу лінгвістичних та 

екстралінгвістичних чинників.  

Об’єктом дослідження є економічні терміни, їх структурно-семантичні, 

дериваційні та функціональні особливості. Предметом дослідження виступають 

способи відтворення структурних, морфологічних та семантичних особливостей 

термінів в процесі перекладу українською мовою. Матеріалом дослідження 

слугують тексти економічного спрямування з сучасної періодики («The 

Economist», «ВВС», «Фінансовий контроль», «Prostobank.ua»).  

В результаті дослідження проаналізовано функціонально-семантичний 

аспект економічної термінології та виявлено проблеми і способи його відтворення 

в процесі перекладу.  

Наукова новизна і практична значимість роботи полягає в тому, що 

здійснений опис мовної динаміки економічної термінології на сучасному етапі з 

урахуванням новітніх тенденцій та лексико-семантичних явищ, допоможе глибше 

зрозуміти її природу та закономірності функціонування. 

Ключові слова: деривація, термін, термінологія, термінотворення, способи 

перекладу, структурні типи. 


