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АНОТАЦІЯ

В роботі висвітлено сутність економічної лексики, її основні особливості,
проблеми, з якими може стикатись перекладач при роботі з фаховими 
економічними текстами та шляхи їх вирішення.
Досліджено причини багатозначності термінів та залежність вибору 
відповідника від контексту та способи перекладу термінів в економічних 
текстах.
Представлені дослідження будуть сприяти теорії фахового економічного
перекладу, а результати можуть бути використані для вирішення практичних
завдань з точки зору англо-українського перекладу різних видів фахових текстів
з економіки.

Ключові слова: способи перекладу термінів, термін, терміносистема,
фахова мова економіки, фаховий текст, функції термінів.

This paper considers the issues of the essence of economic vocabulary, its main
features, problems, which the translator may encounter when working with economic
texts and ways of their solution, are discussed. The reasons of the ambiguity of terms
and the dependence of the choice of an equivalent on the context and the method of 
the translation of terms in economic texts are investigated.
The submitted studies will contribute to the theory of economic translation, and
the results can be used to solve practical problems from the point of view of the
English-Ukrainian translation of various types of economic texts. 

Key words: economic professional language, functions of terms, methods of
terms translation, professional text, term, term system.


