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Анотація. У роботі досліджуються фразеологічні одиниці лексико-

семантичного поля «економіка» в англійській та новогрецькій мовах. Здійснений 

розподіл вибраних ФО на групи за тематичним принципом та їх порівняльний 

аналіз. 
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Abstract. In this paper we research the phraseological units of lexical-semantic 

field «Economics» in English and modern Greek. We selected phraseological units, 



distributed them into groups by thematic principle and made their comparative 

analysis. 
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Фахова мова сфери економіки, яка обслуговує цілу низку відповідних наук, 

привертала й продовжує привертати увагу вчених в аспекті виявлення основних 

структурних і семантичних характеристик своєї лексики та фразеології. Науковці 

вивчають питання, які пов'язані з формуванням і функціонуванням термінів 

сфери економіки (І. В. Малиновська), з дериваційними властивостями 

термінологічних одиниць (С. Р. Багова), зі словотворчою потенцією 

префіксальних дієслів (В. І. Пушкар) [1]. У центрі уваги мовознавців знаходяться 

проблеми термінологізації загальновживаної лексики, семантичних особливостей 

економічних термінів, термінологічної нормалізації. Однак більшість робіт 

зарубіжних дослідників (Дж. Гастінау, М. Крітсман, Дж. Тауел) має 

лексикографічний характер [1]. 

Саме зростання кількості лексичних і фразеологічних одиниць, пов'язаних з 

лексичним полем «економіка», пояснює підвищений інтерес до цієї сфери як 

одного з джерел поповнення словникового складу і потребує детального 

дослідження у рамках сучасних наукових поглядів на природу і функції 

спеціального слова. 

Актуальність теми дослідження обумовлена недостатньою вивченістю 

фразеологічних одиниць лексико-семантичного поля «економіка», які в своїй 

більшості є національно специфічними і відображають особливості національної 

свідомості. Фразеологічні одиниці, що входять в лексико-семантичне поле 

«Економіка», займають значний пласт у фразеологичному складі обох мов, що 

багато в чому пояснюється причинами екстра-лінгвістичного порядку: тієї 

значною роллю, яку відіграє економіка в житті людини і людського суспільства. 

Об'єктом нашого дослідження є фразеологічні одиниці англійської та 

грецької мов зі значенням багатство – бідність, ощадливість – марнотратність, 

ділові взаємини – співпраця – взаємодопомога, борг – кредит – займ, прибуток – 

витрати – збитки. Предмет – порівняльний аналіз загальних і специфічних 



семантичних, лінгвокультурологічних характеристик фразеологічних одиниць, 

що входять в семантичне поле «Економіка» в англійській і новогрецькій мовах. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб виявити подібності та відмінності ФО  

лексико-семантичного поля «Економіка» англійської та ногрецької мов. 

Стаття присвячена аналізу лексико-семантичних груп ФО лексичного поля 

«економіка» в англійській та новогрецькій лінгвокультурах. Дослідження даного 

лексичного поля в різних мовних картинах світу дозволяє визначити національну 

специфіку мовних систем. 

У ході дослідження було проаналізовано фразеологізми англійської та 

новогрецької мов та було виявлено, що найбільш поширеними лексико-

семантичними групами ФО лексичного поля «економіка» є: 

 фразеологізми на позначення багатства – бідності / wealth – poverty / 

πλούτος – πενία: ледве-ледве зводити кінці з кінцями / to keep body and soul 

together / Μόλις βγάζω το καρβέλι; грошей кури не клюють / to rake in the money / 

έχω χρήμα με ουρά; бідний як церковна миша, ні копійки немає / as poor as a 

church mouse / δεν έχω φράγκο. Багатство є одним із найважливіших чинників, 

який розділяє суспільство на багатих і бідних. Тому поняття багатство (wealth / 

πλούτος) протистоїть поняттю бідність (poverty / πενία). Дослідник 

І. О. Голубовська, яка детально вивчала поняття багатство і бідність у 

національних картинах світу, вважає що у британському суспільстві гроші 

постають як сила, яка править усім світом (Money is the only monarch. When money 

speaks the world is silent) [3, 250]. Проте грецькій ментальності притаманне 

ставлення до багатства як до негативного явища. 

 заощадливість – марнотратність / economy – wastefulness / οικονομία – 

σπατάλη: тримай копієчку, щоб не покотилася / Who will not keep a penny never 

shall have many / Μετρημένα τα λουκάνικα κι αμέτρητες οι μέρες; по крапельці море / 

Many a little makes a mickle / Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι; з хати по нитці 

– сироті свитина / many hands make light work / Σταλαγματιά-σταλαγματιά γεμίζει η 

στάμνα η πλατιά; 



 ділові взаємовідносини – співпраця – взаємодопомога / business relationships 

– partnership – cooperation / επιχειρησιακές σχέσεις – συνεργασία – αλληλοβοήθεια: 

Не копай іншому ями, бо сам упадеш / Не that mischief hatches, mischief catches / 

Όποιος σκάβει το λάκκο του αλλουνού πέφτει ο ίδιος μέσα; Один в полі не воїн / One 

man, no man / Ένας καν κανένας; На обмані далеко не заїдеш / Lies have short legs / 

Με τις ψευτιές κουκούλια δε βάφουν; Лік дружбі не шкодить / Even reckoning makes 

long friends / Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. 

 борг – кредит – займ / debt – credit – loan / χρέως – πίστη – δάνειο: Що винен 

– оддати повинен / A borrowed loan should come laughing home / Το δώρο θέλει 

αντίδωρο; Борги до добра не доведуть / Waste not, want not / Όποιος όλο χρεώνεται, 

κακό του ξημερώνεται; Він по вуха в боргах / deep in debt / Τον έφαγαν τα δάνεια; 

 прибуток – витрати – збитки / profit – spending – losses / κέρδη – έξοδα – 

ζημιές: Він живе не по кишені / to live beyond one’s means / Βγάζει οχτώ και τρώει 

δέκα; З поганої вівці хоч вовни жмут / even a bad sheep gives a bit of wool (Half a 

loaf is better than none) / Από κακό χρεοφειλέτη κι ένα σακκί άχυρα; Краще хліб з 

водою, ніж пиріг з бідою / Of two evils choose the least / Κάλλιο ψωμί και στ’ άχερα 

παρά ψάρια και στη θάλασσα. 

Найбільше відміностей між двома лінгвокультурами простежується в 

ставленні до явищ багатства і бідності. Так, процвітання посідає одне з провідних 

місць у системі основних соціальних і моральних цінностей британського 

суспільства. Матеріальна забезпеченість та володіння досить великою кількістю 

грошей завжди були головними складовими успішного англійця (Prosperity makes 

friends. Success is never blamed). Однак в грецькій мовній картині світу вислів 

«багата людина» має дещо інше значення. Для грецького суспільства багатство не 

є показником успіху (Η σοφία είναι καλύτερο απόκτημα από τον πλούτο) [4, 16]. Це 

свідчить про національні особливості певної етнічної спільноти, які формувалися 

під впливом історичних і соціальних чинників. 

Протягом всієї історії людства економіка відігравала важливу роль, на неї 

впливали всі зміни в суспільстві, як соціальні, культурні, так і політичні. 

Аналізуючи склад лексико-семантичних полів в англійській та грецькій мовах, 



можна простежити велику кількість синонімів, що належать до одного мікрополя, 

і які також входять в інші мікрополя. Це пояснюється тим, що між 

досліджуваними мікрополями майже неможливо виділити чіткі межі. Також в 

досліджуваних мовах можна виокремити фразеологічні одиниці, які належать до 

лексико-семантичного поля «економіка», але які не мають аналогів в інших 

мовах, що свідчить про самобутність цих мов та збереження їх індивідуальності, а 

отже і національної специфіки фразеологічної картини світу. 

Отже, результати проведеного порівняльного аналізу ФО лексичного поля 

«економіка» у двох мовах, англійській та новогрецькій, дозволяють визначити 

національні особливості мовних систем. Можна зробити висновок, що у контексті 

різних лінгвокультур існує багато спільних і схожих шляхів та засобів 

вербалізації тих самих понять. 
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