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Для создания эффективной системы противодействия организованной преступности в банковской сфере 
необходимо учитывать следующие исходные требования, выработанные на основе многолетней практики 
борьбы с преступлениями данного вида в зарубежных странах: 

• Полностью избавиться от преступности в банковской сфере невозможно, однако ее можно контроли-
ровать; 

• Чрезмерный контроль может, в свою очередь, вести к коррупции; 
• Постоянные механизмы контроля неэффективны, т.к. никакая система правил (запретов) не застрахо-

вана от создания системы противодействия этим запретам и от коррумпированного влияния; 
• Принятые с самыми хорошими намерениями нововведения зачастую превращаются в источник новых 

видов банковских правонарушений, коррупции и должностных преступлений. 
Важными факторами повышения эффективности борьбы с преступностью в банковской сфере является 

совершенствование действующего законодательства, а также и сотрудничества банков и правоохранитель-
ных органов. 
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У складзе беларускай мовы асноўнаму масіву беларускай дыялектнай мовы супрацьпастаўляецца 
адносна невялікая заходнепалеская група гаворак. Арэал распаўсюджвання заходнепалескіх гаворак на 
тэрыторыі Рэспублікі Беларусь - тэрыторыя Брэсцка-Пінскага Палесся. 

На ізгалоснай мяжы паміж тыпічнымі заходнепалескімі і гаворкамі асноўнага масіву беларускай мовы 
нешырокі пояс утвараюць паўночнабрэсцкія гаворкі. На сумежжы паўночнабрэсцкіх і ўласна 
заходнепалескіх гаворак вылучаюцца гаворкі з умоўнай агульнай назвай сярэднебрэсцкіх. Гэта 
сярэднепагарынская, беражноўская, лунінецкая, бобрыкская, паўночналагішынская, паўднёвацеляханская, 
стрыгінская, малецкая і верхняясельдская гаворкі. Тыпічныя заходнепалескія, або загародскія, гаворкі 
складаюць чатыры досыць адрозныя структурныя разнавіднасці. Да іх адносяцца паўночназагародская, 
сярэднезагародская, паўднёвазагародская і тараканская гаворкі [5-6]. 

Тэрыторыя Верхняга Над'ясельдзя (Пружанскі раён Брэсцкай вобласці і сумежжа) уяўляе сабой адзін са 
своеасаблівых рэгіёнаў Беларусі. Тут праходзіць мяжа паміж заходнепалескай і гродзенска-баранавіцкай 
групамі гаворак. Гаворкі Верхняга Над'ясельдзя цікавыя тым, што яны знаходзяцца на стыку Беларускага 
Панямоння і тыповага Заходняга Палесся ў зоне моўных міждыялектных кантактаў і дыялектных 
узаемаўплываў. Сумежныя гаворкі адрозніваюцца разнастайнасцю мясцовых асаблівасцей, даследаванне 
якіх мае важнае значэнне для гісторыі і развіцця беларускай мовы. 

Фактычны матэрыял збіраўся на тэрыторыі Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці (асноўная частка 
даследавання) і на сумежнай тэрыторыі Бярозаўскага, Івацэвіцкага, Камянецкага, Кобрынскага раёнаў 
Брэсцкай вобласці, Ваўкавыскага, Зэльвенскага, Свіслацкага і Слонімскага раёнаў Гродзенскай вобласці. 
Усяго абследаваны гаворкі жыхароў 231 населенага пункта, з іх у Пружанскім раёне - 214, Бярозаўскім - 6, 
Свіслацкім- 5, Ваўкавыскім- 1, Зэльвенскім- 1, Івацэвіцкім- 1, Камянецкім— 1, Кобрынскім- 1, 
Слонімскім раёне - 1 населены пункт. 

Апытванне праводзілася па спецыяльна распрацаванай праграме, якая ўключала пытанні па фанетыцы, 
марфалогіі і лексіцы (Як у вас гавораць? Як у вас называюць?). 

Поўная праграма даследавання ўключала 40 пытанняў па фанетыцы і 40 пытанняў па марфалогіі, а 
таксама 102 пытанні па лексіцы. Па поўнай праграме абследавана 118 населеных пунктаў. Па кароткай 
праграме (15 пытанняў па фанетыцы і марфалогіі) абследавана 113 населеных пунктаў Верхняга 
Над'ясельдзя. 

Па выніках праведзенага даследавання складзена 204 карты, у тым ліку фанетычныя- 30, 
марфалагічныя - 40, лексічныя- 90, ізаглосныя- 35, гістарычныя- 5, агульныя- 4. Фанетычныя і 
марфалагічныя карты апублікаваны ў "Атласе гаворак Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці і сумежжа 
(Верхняга Над'ясельдзя). Фанетыка і марфалогія" (Мн., 2005), лексічныя і гістарычныя - у "Атласе гаворак 
Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці і сумежжа (Верхняга Над'ясельдзя). Лексіка" (Мн., 2006), 
фанетычныя, марфалагічныя, лексічныя, ізаглосныя і гістарычныя- у дысертацыйнай рабоце 
"Дыферэнцыяцыя і арэальныя сувязі гаворак Верхняга Над'ясельдзя" (Мн., 2006), асноўныя фанетычныя, 
марфалагічныя і лексічныя карты апублікаваны ў манаграфіі "Гаворкі Верхняга Над'ясельдзя" (Мн., 2007) 
[1-4]. 

Верхняе Над'ясельдзе з'яўляецца ўскраінай пашырэння інавацыйных з'яў, якія пашыраліся ў гэты рэгіён 
з двух цэнтраў: паўночнага, ці гродзенска-баранавіцкага і паўднёвага, ці брэсцка-пінскага. Існуюць яшчэ 
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