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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

В умовах глобалізації суспільства переклад міжнародних документів 

починає відігравати все більше значення і тому постає питання в детальному 

аналізі особливостей та труднощів, які можуть виникнути під час цього 

процесу. 

Мета публікації – розглянути особливості перекладу міжнародних 

документів. 

Переклад – це творчий процес, який вимагає від автора не лише передачі 

змісту оригіналу, а й відтворення стилю та збереження смислового 

навантаження та культурних особливостей висхідного тексту. Перекладач, при 

цьому, має врахувати всі ці фактори, щоб якнайточніше передати основну 

думку тексту. Не є винятком і переклад міжнародної документації, який, до 

того ж, має свої особливості. Міжнародні документи характеризуються 

наявністю значної кількості абревіатур, скорочень, умовних позначень, 

спеціальної термінології. Крім того, ці тексти відрізняються певним типом 

граматичних структур та функціональним стилем. 

Міжнародні документи належать до офіційно-ділового стилю, якому 

притаманні такі риси, як логічність, об’єктивність, ясність, офіційність, 

беземоційність, точність, стереотипність, конкретність, узагальненість. 

Логічність є найбільш помітною рисою функціонального стилю, що зумовлено 

упорядкованістю мовних засобів. Не менш важливе значення відіграє 

стереотипність, яка передбачає штамповий характер документів, їх 

шаблонність, що є необхідною умовою для оформлення документу та 

створення його текстової архітектоніки. Емоційно-забарвлені слова не 
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характерні для офіційно-ділового стилю, однак, можуть зустрічатися, 

наприклад, в деклараціях, оскільки їхня форма менш регламентована. До 

виразних засобів, які використовуються в мові міжнародних документів 

належать повтори, перерахування та вставні речення, а до стилістичних 

прийомів паралелізм і анафора. Часто ці стилістичні елементи перебувають у 

тісній взаємодії, накладаючись один на одного й утворюючи нові сполучення 

[1, с. 114-115]. 

Лексика міжнародних договорів кількісно обмежена і можна помітити 

тенденцію до замкнутості та використання уніфікованого набору лексем, фраз і 

структур, що характеризуються обмеженими можливостями сполучуваності та 

є ознакою консервативного стилю. Мові договорів не властиве використання 

неологізмів, а використання синонімів досить обмежене з метою уникнення 

двозначності. Спеціальна термінологія вживається в прямому, номінативному 

значенні та надає документам офіційності, точності та однозначності [2]. Проте 

її переклад є надзвичайно складним, що може бути зумовлено відсутністю 

відповідників або наявністю незвичайних значень в мові-перекладу [1, с. 115]. 

Тому в залежності від тематики угоди та її спрямованості, іноді в самій угоді 

укладачі вдаються до тлумачення значення термінів, якого вони набуватимуть в 

даному контексті [3, с. 2]. Таким чином, скорочення та абревіатури відіграють 

важливу роль в офіційних документах, оскільки дозволяють передати якомога 

більше інформації при мінімальній затраті часу та мовних одиниць [5, с. 215]. 

Кожен елемент тексту: слово чи синтаксична конструкція мають власне 

смислове навантаження, яке перекладач має правильно передати для того, щоб 

зберегти точність та адекватність перекладу і не порушити норм офіційності та 

стереотипності. Адже, недотримання цих норм може призвести до втрати 

документом юридично-правової сили. Ще однією причиною, яка може 

створювати лексичні, граматичні, стилістично-синтаксичні труднощі перекладу 

є розбіжність в картинах світу мови оригіналу та перекладу. Це знаходить своє 

відображення у вживання лексики, притаманній цій культурі, а також 

використанні національного комунікативного стилю, який перекладач повинен 

враховувати, щоб передати національно-культурну специфіку побудови 

дискурсу. Слід зазначити, що специфіка будова мови-оригіналу та мови-

перекладу, норми їхнього вживання також є джерелом ускладнень у 

знаходженні еквівалентних форм передачі змісту. Тож, на граматичному рівні 

перекладачу необхідно знайти такі засоби і, у першу чергу, такі граматичні 

форми, які б так само відповідали змісту, так само зливалися б з ним, як 

зливається зі своїм змістом форма оригіналу, особливо коли мова йде про 

документацію міжнародних відносин. Так, при виборі граматичних варіантів у 

процесі перекладу важливо враховувати основні лінії розбіжності граматичної 

будови англійської та української мов. Адже важливою особливістю 

англійської граматичної будови є існування різноманітних морфологічних форм 

та синтаксичних конструкцій, адекватний переклад яких зазвичай спричиняє 

труднощі [4, с. 234]. 

Згідно з дослідженнями Л. Яровою мові міжнародних документів 

притаманна значна кількість інфінітивів, дієприкметників і дієприслівників, 
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атрибутивних конструкцій та однорідних членів речення. Логічна послідовність 

створюється завдяки синтаксису, який характеризується великою кількість 

складних речень (переважно складнопідрядних) у порівнянні з простими, 

оскільки у складносурядних спостерігається менша залежність між частинами. 

Щодо підрядних речень, то за частотою використання переважають означальні і 

додаткові, потім умовні, причини, часу, місця. Серед типів зв’язку домінують 

ланцюжковий, наскрізний та синтаксичний повтор; наявні номіналізація та 

розщеплений присудок. В таких документах відсутні раптові переходи від 

коротких речень до довгих, і навпаки. Це пояснюється тим, що подібні 

переходи створюють сильний ефект напруги, загостреності зображуваної 

ситуації, а це просто неприпустимо для дипломатії, оскільки її метою є 

досягнення ефекту абсолютної правильності, логічності, послідовності та 

врівноваженості. Крім того, дослідження показали, що найбільш часто у мові 

декларацій і конвенцій трапляються довгі речення – в середньому 30 слів і 

більше, а також не існує прямої залежності між довжиною і структурою речень: 

короткі речення можуть бути складні за структурою, а довгі, навпаки, мати 

лише одну предикативну групу [1, с. 114]. Таким чином, завданням перекладача 

офіційних документів є знаходження в мові перекладу еквівалентних текстових 

структур і використання їх як стандартних замінників, заповнення ланок у 

відповідності до змісту документа [4, c. 234]. 

Таким чином, міжнародні документи мають свої особливості такі, як 

наявність певних граматичних структур, специфічної лексики, приналежність 

до офіційно-ділового стилю. Врахування цих рис дозволить уникнути 

перекладницьких труднощів, до яких належать: високий ступінь стандартизації 

офіційно-ділового стилю та дипломатичного підстилю, розбіжності в 

професійно-галузевих картинах світу та національно-культурна специфіка 

термінологічних засобів їхньої вербалізації, особливості національного 

комунікативного стилю та типологічні відмінності в лексичних, граматичних 

засобах мов оригіналу та перекладу і нормах їхнього вживання.  
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СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА РОЛЬ ПЕРЕКЛАДУ В ЦАРИНІ 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Як і кожна людина не може жити поза суспільством, так само і жодна 

цивілізація не може перебувати в цілковитій ізоляції. З найдавніших часів 

людство намагалося налагоджувати контакти між собою. Причини цьому були 

найрізноманітнішими, проте спосіб завжди залишався незмінним – переклад. 

Живучи в період глобалізації, ми отримуємо змогу орієнтуватися в 

нестримному потоці нової та ще новішої інформації, виключно завдяки 

подвижницькій праці перекладачів, що допомагають нам оминати будь-які 

перешкоди та мовні бар'єри в її сприйманні. 

Актуальність полягає в тому, що неможливо спростувати значущість ролі 

перекладачів на етапах нинішніх міждержавних взаємин. Світова політика та 

міжнародні відносини є невід’ємним атрибутом нашого суспільства, саме 

завдяки цьому країни можуть повноцінно розвиватися в різних аспектах своєї 

життєдіяльності. Перекладач постає своєрідною сполучною ланкою між 

країнами та уможливлює безпосереднє спілкування, попри різні мови та 

культурні нюанси, що притаманні їхнім представникам. 

Специфіка перекладу полягає не в суто правильному перекладі 

граматичних конструкцій та доборі аналогів до слів та словосполучень, а й 

зважанні на культурні особливості притаманні країні, з мови якої виконується 

переклад. Отже, варто зазначити, що переклад з однієї мови на іншу – це також 

переклад «з культури на культуру» [3]. 

В царині міжнародних відносин правильний переклад є дуже важливим 

елементом переговорів та може значним чином вплинути на їхню 

результативність. 

Міжнародні відносини безпосередньо пов’язані з походженням націй, 

утворенням міждержавних кордонів, виникненням та зміною політичних 

режимів, становленням різних соціальних інститутів, збагаченням культур, 


