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НЕВПЕВНЕНІСТЬ У СЕРЕДНІХ ЗНАЧЕННЯХ ПРОФІЛЮ 
НАЛЕЖНОЇ КОНОТАЦІЇ ТЕРМІНІВ  

ЗА ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ «ПУНКТ»
Зміст методу ПУНКТ викладено у роботах [4, 5], що продовжу-

ють роботу над запропонованим у [3] регламентом експертизи термінів 
та терміноелементів (зокрема перекладних) на базі контрольної карти 
А. Б Алаєва [2], та зокрема реалізує у методиці гіпотезу профілю належної 
конотації (у оригіналі — «профиль вменённой коннотации»). Для наоч-
ності пропонованого складання профілю належної конотації терміну було 
використано термін «conspicuous consumption», який було введено у ро-
боті Торнстейна Веблена [1], але який певний час було мало використано 
у вітчизняній економічній науці та тільки з розповсюдженням наукових 
положень інституціоналізму його використання було актуалізовано, що 
привернуло увагу на те, що усталеного перекладу терміну не існує. Саме 
для таких випадків актуалізації експертизи варіантів перекладу термінів 
та терміноелементів і було запропоновано регламент експертизи термінів 
на базі контрольної карти А. Б Алаєва, розвиток якого потребував окре-
мих інструментів також і для оцінювання фонетичної якості термінів та 
терміноелементів. Оцінювання такої фонетичної якості можна виконати 
за методом ПУНКТ, але й сам метод ще є об’єктом дослідження та на-
лагодження. Нерозглянутими зостаються питання організації роботи екс-
пертів, які складають саме профіль належної конотації, який є ключовим 
елементом методу ПУНКТ. Цьому питанню присвячено цю доповідь.

Conspicuous consumption з англійської мови перекладається як де-
монстративне або показне споживання — придбання товарів та послуг 
головним чином з метою підкреслення великого рівня доходів або багат-
ства. З точки зору демонстративного споживача така поведінка є засобом 
досягнення або підтримки певного соціального статусу, тому й конотація 
терміну має вказувати тим чи іншим чином (а у випадку аналізу фоне-
тичної якості терміну – шляхом фоносемантичного візерунку) на ті коно-
тації, які пов’язані з домінуванням, розкішшю, достатністю ресурсів та 
розважливим способом життя. Але неможна усі фоносемантичні шкали 
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тлумачити для будь-якого терміну певним чином, – завжди можуть бути 
різні тлумачення первинного (головного) значення, а тому й належної ко-
нотації. Тому, спираючись на дане визначення, надамо два (на скільки це 
можливо було виявити авторам) нетотожні варіанти тлумачення кожної з 
характеристик профілю належної конотації терміну (таким чином, як це 
показано у прикладах табл. 1). За описаними міркуваннями можна визна-
чити профіль належної конотації для економічного терміну Conspicuous 
consumption та усереднити значення, які отримано від різних експертів, 
що не є складним завданням, але як бачимо з табл. 1 інколи впевненість 
у таких усереднених значеннях не може бути визнана задовільною, що 
потребує ретельної аргументації від експертів, організації їх відбору та 
їхньої роботи, залучення значної кількості експертів, встановлення додат-
кових показників визначення когерентності оцінок за різними шкалами. 
Такі зауваження говорять про потребу додаткових досліджень умов та 
процедури використання методу ПУНКТ.

Таблиця 1. Приклади міркувань щодо значень за конотативними  
шкалами  профілю належної конотації терміну Conspicuous consumption

Шкали 
конотації  

для термінів

Перший варіант міркувань 
щодо значень за шкалою 

конотації
Другий варіант міркувань щодо 

значень за шкалою конотації

Швидкий-
Повільний

якщо споживання є великим та 
сильним, то воно буде скоріше 

швидким, ніж повільним

якщо споживання має 
демонструвати силу та 

розважливість, то воно має  
бути повільним, а не швидким

Жвавий- 
Ставний

характеристика подібна до 
попередньої: швидкість, 

активність — це рух, 
відповідно жвавий

основне значення пов’язане  
зі статусом, який дозволяє  

бути поза виробничого процесу, 
тому ставний

Легкий- 
Важкий

використовувати власне 
багатство для демонстрації 

статусу – це легко
статус у суспільстві має  
бути великим та важким

Світлий- 
Темний

заздрісні почуття не можуть 
мати світлого кольору,  

тож темні
високий статус має епітети: лиск, 

блискучий, світлий, яскравий,

Гарячий-
Холодний

щось швидке та рухливе має 
бути гарячим

є протиріччя: сила має бути 
гарячою але гордовитість має 

бути холодною

Ніжний- 
Грубий

сильні актори явно не ніжні, 
тому превалює  

друга ознака грубий

якщо розкіш, то це спрямованість 
стати ніжним, якщо  

ще не є таким
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