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Використання французьких юридичний термінів в румунській мові є
вмотивованим і сприяє уникненню повторів, заміні багатослівного
найменування однослівним чи закріпленню за своїм і чужим словом
різних семантичних відтінків тощо.
Висновки. Для визначення ролі франкомовних запозичень у
формуванні терміносистеми права, а отже й для її унормування, є
важливим дослідження причин появи цих запозичень та особливості їх
освоєння мовою-реципієнтом. Проведений аналіз франкомовних запозичених юридичних лінгвальних інновацій в румунській мові дозволяє
дійти певних висновку, що процес запозичення іншомовних лексичних
одиниць у правовій сфері зумовлюється екстралінгвальними чинниками (етапами розвитку правової галузі), а також внутрішньомовними
чинниками (необхідністю позначання нових понять і реалій).
Михайло Гінзбург
м. Харків, Україна
Проблеми гармонізації іншомовних стандартів методом
перекладання
Україна приймає національні стандарти, гармонізовані з міжнародними та європейськими, щоб запровадити досвід і здобутки
розвинених країн у національну економіку та усунути технічні бар‘єри
на шляху українських товарів на світовий ринок. Сьогодні питання
гармонізації стають особливо актуальними, оскільки швидкість розробляння і видавання міжнародних та європейських стандартів
постійно зростає, тоді як рівень гармонізації з ними українських
стандартів останнім часом навіть знижується [1].
Міжнародні та європейські стандарти викладено переважно
англійською, або англійською та французькою мовами. Зважаючи на
це, їх приймають зазвичай методом перекладання. На жаль, якість
викладу перекладених стандартів залишається невисокою, а до вжитої
в них української термінології є багато запитань. Це «ускладнює
розуміння тексту документа і, відповідно, гальмує його впровадження
і правильне використання» [2].
Усе викладене вище висуває на перший план завдання удосконалити саму технологію гармонізування нормативних документів (НД)
методом перекладання, наведену в [3]. Згідно з п. 3.4 цієї методики
термінологічну роботу визначено як додаткову (тобто її виконують
після повного письмового перекладення оригіналу НД і перевірення та
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зредагування перекладеного тексту НД) і зазначено, що
«термінологічна робота при виконанні повного письмового перекладу
охоплює пошук зазначених в оригіналі тексту НД незнайомих або
незрозумілих термінів і скорочень у словниково-довідковій
літературі, у тому числі термінологічних стандартах, підбір відповідного терміну еквівалента, розшифрування скорочень» (наші виділення – М. Г.). Такий підхід методично неправильний і не забезпечує
термінологічної правильності та однаковості у межах як одного
стандарту, так і серії стандартів.
Мета цієї доповіді – розглянути лексичну структуру тексту НД і
особливості мовно-термінологічної роботи з кожним різновидом
лексичних одиниць під час перекладання НД.
У тексті НД можна виділити лексичні одиниці (слова і
словосполуки) чотирьох типів (рис. 1). Загальновживані слова – це
слова, що їх уживають на всій території, де послуговуються мовою, усі
носії мови незалежно від фаху, освіти, місця проживання тощо.
Одиниці інших типів є словесними познаками (англ. verbal
designation), тобто знаками, що ідентифікують певні поняття.

Власні назви
(appellations)
Транскрибування
Транслітерування

Терміни

Номенклатура

Довідники,
класифікатори

Власні назви

Загальновживані
слова (words)
Перекладання

Номенклатура
(nomenclature)
Транскрибування
Транслітерування

Термінологічні
стандарти та
термінологічні
словники

Терміни
(terms)
Установлювання
відповідників

Текст НД англійською або іншою іноземною мовою

Загальномовні
перекладні
словники

Загальновживані
слова

Текст НД українською мовою

Рисунок 1 – Основні типи лексичних одиниць та дії над ними під час
перекладання стандарту

Зважаючи на викладене вище, під час перекладання стандарту з
лексичними одиницями кожного типу треба виконати такі дії (рис. 1).
Загальновживані слова перекладають з англійської або іншої
іноземної мови українською за допомогою загальномовних перекладних словників (рис. 1).
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Власні назви та номенклатурні назви переважно або
транскрибують (тобто записують українськими літерами, спираючись
на його вимову в мові-джерелі), або транслітерують (тобто записують
українськими літерами, спираючись на його графічну форму в мовіджерелі). Слід зауважити, що раніше зазвичай використовували
писемні джерела, і тому переважали транслітеровані запозичення. У
наш час розвинутих безпосередніх науково-технічних контактів
основним методом стає транскрибування, яке на відміну від транслітерування, точніше передає звуковий склад назв. У окремих випадках
власні та номенклатурні назви подають українською, додаючи після
першого вживання у дужках оригінальну назву, або залишають мовою
оригіналу. Подаючи іншомовні власні та номенклатурні назви українською, треба зважати на певні традиції відтворення географічних та
астрономічних назв, імен та прізвищ, назв рослин, хімічних сполук
тощо, викладених у відповідних довідниках і класифікаторах (рис. 1).
Складнішої роботи потребує термінологія. Іншомовних термінів не
перекладають (не транскрибують, не транслітерують), а встановлюють їхню відповідність українським термінам. Разом з цим згідно з
п. 3.6.5-3.6.6 [4] треба розрізняти:
– гармонізування понять (англ. concept harmonization) – дії,
спрямовані на зменшення чи усунення незначних розбіжностей між
двома чи кількома поняттями, які вже тісно пов‗язані одне з одним;
– гармонізування термінів (англ. term harmonization) – дії, які
дають змогу позначати одне поняття в різних мовах термінами, що
відображають ті самі чи подібні ознаки або ж мають ту саму чи дещо
відмінні форми.
Розгляньмо як приклад терміни, що позначають статус додатків до
стандартів (табл. 1). Згідно з п. 6.3.8-6.4.1 [5] у міжнародних і європейських стандартах додатки, що містять положення, які доповнюють
положення основного документа, позначають як normative, а додатки,
що містять інформацію, яка допомагає зрозуміти і використати
положення основного документа, – informative. Якщо б прикметники
normative та informative були загальновживаними словами, то вони
мали би переклад російською та українською мовами згідно з табл. 2.
Проте у розглядуваному прикладі – це терміни, і тому треба не
перекладати їх, а знайти відповідні їм поняття в інших системах
стандартизації і таким чином установити еквівалентність термінів.
Як випливає з табл. 1, в українській системі стандартизації додатки
поділяють за тим самим критерієм, що у міжнародній (європейській), і
позначають термінами обов‘язковий та довідковий. Тобто терміни
normative та обов‘язковий, informative та довідковий позначають
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тотожні поняття, і тому їх можна вважати відповідниками. Саме ці
українські терміни треба вживати, перекладаючи текст міжнародного
чи європейського стандарту.
Таблиця 1 – Позначення додатків до стандартів

Додаток
містить:

додаткові
положення
допоміжну
довідкову
інформацію

Міжнародні та
європейські
стандарти згідно
з п. 6.3.8, 6.4.1
[5]
Annex A
(normative)
Annex A
(informative)

Євразійські
(міждержавні)
стандарти згідно з
п. 3.12.2 [6]

Українські
стандарти
згідно з
п. 4.12.2 [7]

Приложение А
(обязательное)
Приложение А
(рекомендуемое)

Додаток А
(обов‘язковий)
Додаток А
(довідковий)

Приложение А
(справочное)

Таблиця 2 – Переклад загальновживаних слів normative і informative за
допомогою словників [8]

Англійські
прикметники
normative
informative

Переклад російською
1) нормативный
2) нормальный, стандартный
а) информационный,
содержащий информацию
б) информативный,
содержательный, полезный

Переклад
українською
нормативний,
стандартний
1) інформативний
2) повчальний
3) змістовний

У євразійській (міждержавній) системі стандартизації (див. табл. 1)
поняттям normative (обов‘язковий) відповідає поняття обязательный, а поняттям informative (довідковий) – два поняття рекомендуемое і справочное. У цьому випадку спочатку треба гармонізувати
поняття, тобто щоб євразійська регіональна система стандартизації
перейшла на міжнародну систему позначання додатків, а вже потім –
гармонізувати самі терміни.
З порівняння таблиць 1 та 2 стає наочним відмінність між діями,
які треба виконувати над термінами та загальновживаними словами,
перекладаючи НД.
Якщо інструментарієм для перекладання слів є загальномовні перекладні словники, то для встановлення відповідності термінів треба
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використовувати термінологічні стандарти, а за їх відсутності
термінологічні словники (рис. 1).
Отже, щоб отримати гармонізований НД високої якості й достовірності, термінологічну роботу треба виконувати не після повного
письмового перекладення оригіналу та перевірення і зредагування
перекладеного тексту, а під час перекладання, використовуючи
наведені вище рекомендації.
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викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів
(ISO/IEC Directives, part 2, 2001, NEQ): ДСТУ 1.5:2003 // Національна
стандартизація. – К.: Держcпоживстандарт України, 2003. – С. 84-142.
– (Національний стандарт України). 8. ABBYY Lingvo x3.
Електронний словник // ABBY Software, 2008 (на DVD-носії).
Ігор Гонта
м. Київ, Україна
Переклад англійських абревіатур в авіаційній галузі
Абревіатури в англійській мові є поширеним способом економії
мовних засобів та зручним способом передачі ємної інформації,
особливо в професійних галузях. Авіаційна професійна галузь, що
характеризується специфічною термінологією, є плідним грунтом для
утворення великого масиву абревіатур.
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