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политической лексики и общественно-политических терминов, 

электронные и онлайн-словари; 

- для достижения адекватного перевода применять лексические и 

грамматические трансформации.   
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Актуальні проблеми перекладання європейських стандартів 

газової інфраструктури 

 

Підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС), 

Україна взяла на себе зобов’язання поступово впровадити «звід 

Європейських стандартів (EN) як національні стандарти…» [1, ст. 56]. 

Цей звід налічує близько 15 тис. чинних стандартів Європейського 

комітету зі стандартизації (European Committee for Standardization, 

CEN) і понад 6 тис. чинних стандартів Європейського комітету з 
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електротехнічної стандартизації (European Committee for Electro-

technical Standardization, CENELEC). CEN і CENELEC постійно та 

швидко оновлюють цей численний звід, публікуючи щорічно близько 

1 тис. і 500 нових EN відповідно, частина з яких замінює попередні 

версії [2, с. 65, 95]. 

Європейські організації стандартизації (European standardisation 

organisation, ESO) видають кожен EN усіма трьома офіційними мовами 

ESO (англійською, французькою, німецькою). Ці три офіційні версії 

мають однакову юридичну силу. Члени CEN або CENELEC, дотри-

муючись Внутрішніх регламентів CEN/CENELEC, мають протягом 

встановленого часу надати кожному затвердженому EN статусу 

національного стандарту без будь-яких змін, або підтвердженням 

офіційної версії, або опублікуванням ідентичного тексту. 

Опублікування має сенс лише за наявності тотожного перекладу 

національною мовою, який може бути нормативним або довідковим. 

Левову частку європейських стандартів Україна приймає, підтверд-

жуючи офіційні версії. Це вводить певний стандарт в нормативне поле 

України, але низький рівень знання іноземних мов не дає змоги 

вітчизняним фахівцям повноцінно застосовувати їх у своїй виробничій 

діяльності. Через це виникає нагальна потреба перекладати україн-

ською найважливіші стандарти, відповідність вимогам яких суб’єкти 

господарювання мають доводити наглядовим органам та іншим 

заінтересованим особам, зокрема іноземним партнерам. Саме до таких 

стандартів належать функційні стандарти газової інфраструктури, 

оскільки лише прийняття їх в Україні як національних та запровад-

ження їхніх положень у виробничу практику газотранспортної системи 

України зробить її частиною європейської газотранспортної системи. 

Мета цієї статті – розглянути такі актуальні проблеми пере-

кладання українською європейських стандартів, як обрання технології 

перекладання й початкової мови; лексичні проблеми; синтаксичні 

проблеми; правильне передавання модальності положень стандарту. 

1. Обрання технології перекладання й початкової мови 

Приймання національних стандартів, ідентичних європейським, є 

основним засобом подолати наявні технічні бар’єри в торгівлі та 

запобігти виниканню їх у майбутньому. Оскільки навіть найякісніший 

переклад відрізняється від оригіналу певними значеннєвими відтін-

ками, на сьогодні найдоцільнішим методом приймання більшості 

таких стандартів є метод передруковування нормативного тексту 

однією з трьох офіційних мов ESO з долучанням до нього довідкового 

українського перекладу. На нашу думку, найзручнішим як для 

розробників, так і для користувачів способом подавання таких 
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національних стандартів є таблична форма з двома стовпчиками: у 

лівому – нормативний текст офіційною мовою ESO (зазвичай англій-

ською), а в правому – довідковий український переклад. Кожному 

абзацу (або сукупності абзаців, що складають синтаксичну єдність
1
) 

відповідає один рядок цієї таблиці (рис. 1). 

Основною перевагою такого підходу є те, що для кожного 

положення стандарту він дає змогу одночасно бачити оригінальний 

текст, прийнятий як національний стандарт, і довідковий український 

переклад, а це дуже зручно не лише на етапі науково-технічного й 

літературного редагування перекладу, а й на етапі застосовування 

стандарту, коли виникають розбіжності в тлумаченні положень, 

особливо з іноземними партнерами. 

The structure adopted by this standard 
follows the structure implemented by 
the standard EN ISO 14001. This 
standard requires the TSO to develop 
and implement a management system 
for the safety and the reliability of a 
gas transmission infrastructure with 
the same basic principle: plan, do, 
check and act (PDCA). 

Структура, прийнята цим стандартом, 
відповідає структурі, запровадженій 
стандартом EN ISO 14001. Цей 
стандарт вимагає від Оператора ГТС 
розробити та впровадити систему 
керування безпекою та безвідмовністю 
газотранспортної інфраструктури за 
тим самим базовим принципом: 
«плануй – роби – перевіряй – дій» 
(PDCA). 

Two main goals have been identified 
to achieve this principle. These are to 
have: 

 a management system specific for 
the gas transmission infrastructure 
activity, but aligned with the most 
recognised standards for management 
systems; 

 the possibility to integrate the SMS 
with other systems used in the 
organisation where they already exist. 

Дві основні цілі визначено для 
досягнення цього принципу, а саме, 
мати: 
– систему керування, спеціалізовану 
для функціювання газотранспортної 
інфраструктури, узгоджену із загально-
визнаними стандартами для систем 
керування; 
– можливість інтегрувати SMS з 
іншими системами, використовуваними 
в організації, де вони вже є. 

Рисунок 1. Приклад табличного подавання європейських стандартів, 

прийнятих як національні методом передруковування з довідковим 

українським перекладом. 

Як початкову мову для перекладання зазвичай обирають 

англійську, як більш знану в Україні й таку, що має найбільшу базу 

перекладних словників, зокрема термінологічних. Проте певні 

                                                           
1
 Синтаксична єдність (англ. syntactic entity) – група з двох або більше 

граматично самостійних речень, пов’язаних між собою спільним змістом і 
будовою, яка містить одне розгорнуте повідомлення [3, с. 628]. 
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властивості англійської мови, про які йтиметься далі, роблять 

доцільним під час перекладання або після перекладення
1
 з англійської, 

перевіряти двозначні або незрозумілі місця тексту за другою 

офіційною версією, наприклад, німецькою. 

2. Лексичні проблеми 

Усю лексику, наявну в тексті стандарту, можна поділити (рис. 2) на: 

– терміни (однослівні терміни, термінологічні словосполуки та 

усталені вислови фахової мови); 

– номенклатурні назви; 

– власні назви; 

– загальновживані слова (зокрема усталені словосполуки 

загальновживаної мови). 

Лексика європейського стандарту 

Лексика українського перекладу європейського стандарту
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Рисунок 2. Основні типи лексичних одиниць та дії з ними під час 

перекладання стандарту 

Як зазначено в [4], загальновживані слова перекладають з 

іноземної мови українською за допомогою загальномовних переклад-

них словників залежно від контексту (рис. 2). Одиниці інших типів є 

словесними познаками (англ. verbal designation), тобто знаками, що 

ідентифікують певні поняття. Тому їхні українські відповідники не 

повинні залежати від контексту й мають бути однаковими по всьому 

тексту. Власні назви та номенклатурні назви переважно або 

транскрибують (тобто записують українськими літерами, спира-

                                                           
1
 Українська мова має три спільнокореневі віддієслівні іменники, що їх часто 

плутають і неправильно вживають: перекладання – це дія за значенням 
перекладати, перекладення – подія за значенням перекласти, переклад – 
текст, слово, усний вислів, а також літературний твір, перекладені з однієї 
мови другою. 
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ючись на вимову їх у початковій мові), або транслітерують (тобто 

записують українськими літерами, спираючись на їхню графічну 

форму в початковій мові). При цьому треба зважати на певні традиції 

відтворювання іншомовних географічних й астрономічних назв, імен і 

прізвищ, назв рослин, хімічних сполук тощо, викладених у відповідних 

довідниках і класифікаторах (рис. 2). Щоб забезпечити однозначне 

розуміння перекладу, пропонуємо після першого вжиття українського 

відповідника власної або номенклатурної назви подавати у дужках цю 

назву мовою оригіналу. 

Складнішої роботи потребує термінологія. Іншомовних термінів не 

перекладають (не транскрибують, не транслітерують), а встанов-

люють їхні наявні українські відповідники або творять нові терміни 

для понять, яких з тих чи тих причин не було у вітчизняній поняттєвій 

системі (рис. 2). З огляду на це перекладачеві насамперед потрібно 

визначення певного поняття, щоб з’ясувати, чи є йому відповідник у 

вітчизняній поняттєвій системі, а лише потім підібрати наявний 

український термін або запропонувати новий. Цю роботу виконують, 

використовуючи термінологічні стандарти, термінологічні розділи 

нетермінологічних стандартів та термінологічні словники. Суттєву 

допомогу перекладачеві можуть надати такі електронні термінологічні 

ресурси як Онлайнова переглядова платформа (Online Browsing 

Platform, OBP) Міжнародної організації зі стандартизації (International 

Organisation for Standardisation, ISO), Міжнародний онлайновий 

електротехнічний словник – Електропедія (The World's Online Electro-

technical Vocabulary – Electropedia) та Глосарій (Glossary) Міжнародної 

електротехнічної комісії (International Electrotechnical Commission, 

IEC). Усі ці ресурси містять терміни та визначення понять з 

міжнародних стандартів англійською, а також французькою й іноді 

російською мовами, оскільки це офіційні мови ISO та IEC. 

Нам не відомі подібні термінологічні ресурси CEN або CENELEC. 

Тому для пошуку термінів і визначень, застандартизованих у 

європейських стандартах, радимо використовувати Термінологічний 

портал DIN (англ. DIN-TERMinology Portal, нім. DIN-TERMinologie-

portal) Німецького інституту стандартизації (нім. Deutsches Institut für 

Normung, DIN), що містить терміни та визначення англійською, 

німецькою, французькою, а іноді й польською мовою. 

З погляду технології перекладання доцільно було б спочатку 

перекласти українською європейські та міжнародні термінологічні 

стандарти певної предметної сфери і прийняти їх як національні, а вже 

потім перекладати відповідні нетермінологічні стандарти. Проте, у 

багатьох предметних сферах, зокрема щодо газової інфраструктури, 
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нема ані міжнародних, ані європейських термінологічних стандартів. З 

огляду на це, єдиним джерелом термінологічної інформації стають 

термінологічні розділи нетермінологічних стандартів. Щоб урахувати 

особливості вживання термінів певними технічними комітетами (ТК) 

CEN/CENELEC, рекомендуємо залучати до перекладання сукупності 

стандартів певної предметної сфери ту саму команду перекладачів, які 

мали б змогу спочатку створити глосарій термінів, наявних у 

термінологічних розділах усіх нетермінологічних стандартів певного 

ТК, одноманітно та системно переклавши ці терміни та визначення 

українською, а потім використовувати цей глосарій у своїй пере-

кладацькій роботі. 

Працюючи з термінологією, треба чітко відрізняти багатоелементні 

терміни від термінологічних словосполук, які іноді вживають у тому 

самому значенні. Термінам властива сконденсованість терміно-

елементів, незмінність форми і неможливість попадання між ними 

якихось інших слів, наприклад, артикля. Так, англ. transmission system 

operator та нім. Fernleitungsnetzbetreiber – це терміни, а англ. operator 

of a pipeline system та нім. Betreiber eines Leitungssystems – це 

термінологічні словосполуки, у яких залежно від контексту неозна-

чений артикль можна заміняти на означений. Як випливає з наведених 

прикладів, багатоелементні терміни в цих мовах творять за певними 

правилами, наприклад: в англійській мові часто-густо складають 

термін-словосполуку з опорного іменника та одного, двох або більше 

іменників у загальному відмінку, які виступають його означеннями та 

стоять перед ним [5, с. 135], а в німецькій мові творять складні слова 

[6, с. 13]. Установлюючи або творячи їхні українські відповідники, 

треба зважати на українські правила творення багатоелементних 

термінів [7, додаток Г]. 

Основними проблемами термінологічної роботи є такі: 

1) багатозначність (полісемія) термінів та відмінність визначень, 

позначуваних нами понять, як у різних предметних сферах, так і в 

різних стандартах тої самої предметної сфери. Це особливо властиво 

для англійської мови. Наприклад, англійський термін operator 

позначає такі два пов’язані між собою, але різні поняття: перше – це 

працівник, що керує обладнанням, а друге – це юридична чи фізична 

особа, що несе відповідальність за роботу обладнання. І пере-

кладаючи стандарт, іноді важко з’ясувати, про кого йдеться. У цьому 

випадку на допомогу приходить німецька версія стандарту, оскільки 

німецька мова не тільки поняттєво (тобто визначенням), а й 

термінологічно розрізняє ці два значення, уживаючи двох різних 

термінів Bediener та Betreiber; 
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2) паралельне вживання в тому самому значенні як терміна, так і 

термінологічної словосполуки. Наприклад, в англійській версії EN 

12186:2014 вжито термінологічної словосполуки operator of the station, 

тоді як в німецькій – в одних місцях терміна Anlagenbetreiber, а в 

інших – термінологічної словосполуки Betreiber der Anlage. На нашу 

думку, у перекладі доцільно всюди використовувати термін-

відповідник оператор станції; 

3) зайва синонімія, яка можливо виникла в європейських 

стандартах історично. Наприклад, у 3.31 EN 1594:2013 застандарти-

зовано англійський і німецький терміни pipeline operator та 

Leitungsbetreiber відповідно, а в примітці до цього пункту зазначено, 

що синонімами до них є такі терміни: англійські network operator та 

grid operator і німецькі Netzwerkbetreiber та Netzbetreiber, яких 

уживають у деяких інших стандартах газової інфраструктури. 

Оскільки згідно з ДСТУ 3966:2009 «використовуючи застандарти-

зовані терміни в межах одного документа, рекомендовано вживати 

лише один з поданих синонімів» [7, п. 3.2.1], в українських перекладах 

усіх взаємопов’язаних стандартів недоцільно відтворювати цю 

синонімію, шукаючи або штучно створюючи для цих синонімів 

українські відповідники; 

4) явище омонімії, коли той самий іншомовний термін позначає два 

чи кілька не пов’язаних між собою понять. Наприклад, в англійській 

термінології є два омоніми structure, перший з яких це споруда, а 

другий – це структура, будова. Такі омоніми іноді важко розрізняти, 

перекладаючи стандарти. І тут допомогти перекладачеві може інша 

офіційна версія, наприклад, німецька, у якій  цим двом англійським 

омонімам відповідають різні терміни: Bauwerk для першого омоніма та 

Struktur або Aufbau для другого; 

5) потреба творити нові терміни. У стандартах газової інфра-

структури вжито два англійські терміни safety і security, кожен з яких 

позначає як стан, так і властивість. Традиційно їм подають спільні 

українські відповідники безпека (у значенні стану) і безпечність (у 

значенні властивості). Проте ці два терміни позначають різні поняття: 

перший – стан технічних об’єктів, за якого вони не створюють 

неприйнятний ризик для осіб та зовнішніх предметів, і відповідну їхню 

властивість, а другий – стан розглядуваних технічних об’єктів, за 

якого сторонні особи та зовнішні предмети не створюють для них 

неприйнятний ризик, і відповідну їхню властивість. З огляду на те, що 

ці поняття треба чітко розрізняти, у [8] запропоновано для safety 

залишити традиційні відповідники безпека (у значенні стану) і 

безпечність (у значенні властивості), а українськими відповідником 
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security прийняти: убезпека (у значенні стану) і убезпеченість (у 

значенні властивості). Відповідно з погляду системності доцільно 

перекладати англійське дієслово secure українськими дієсловами 

убезпечувати/убезпечити. 

3. Синтаксичні проблеми 

Характерною особливістю стилю нормативних документів, зокрема 

стандартів, є безособова форма викладання тексту, яка не потребує 

означати виконавця (суб’єкта) дії [9, п. 6.1.9]. Проте вияв цієї 

безособовості різниться залежно від мови. У англійських версіях 

стандартів цю безособовість переважно подають двочленними 

пасивними конструкціями. Як зазначено в [5, с. 88], англійська пасивна 

конструкція, наприклад pipes shall be screwed or welded together, 

передає два різні значення: 1) стану, що є наслідком певної дії, 

наприклад труби мають бути згвинчені чи зварені разом; 2) дії, але 

без вказівки на її суб’єкта, наприклад труби треба згвинтити чи 

зварити разом. Той самий підмет труби в першому реченні є 

суб’єктом (носієм) стану, а в другому – об’єктом дії. Перекладаючи 

стандарт, дуже важливо розрізняти ці два значення, оскільки в 

першому випадку користувач стандарту повинен переконатися, що 

труби перебувають у певному стані, а в другому – виконати певні дії, 

що переводять труби з іншого стану в зазначений. Для розрізнення 

таких складних випадків також може стати у пригоді німецька версія 

стандартів, оскільки німецька мова самою формою допоміжного 

дієслова розрізняє пасив стану (Zustandspassiv/sein-Passiv) і пасив дії 

(Vorgangspassiv/Handlungspassiv/werden-Passiv) [6, с. 158-164], наприклад, 

Die Rohre müssen zusammen verschraubt oder verschweißt sein та Die 

Rohre müssen zusammen verschraubt oder verschweißt werden
1
. 

В українському перекладі конструкції «допоміжне дієслово бути + 

пасивний дієприкметник доконаного виду» можливі лише для 

подавання стану. Тому двочленні англійські конструкції зі значенням 

пасиву дії, у яких об’єкт дії є підметом, треба перекладати 

                                                           
1 Ці два речення різняться не тільки формою допоміжного дієслова, а й 
граматично – видом присудка: у першому із sein – складений іменний 
присудок, у якому іменною частиною виступають дієприкметники ІІ 
verschraubt і verschweißt від перехідних дієслів verschrauben та verschweißen, а 
в другому з werden – складений дієслівний присудок з повнозначними 
перехідними дієсловами verschrauben та verschweißen у пасивному стані [6, с. 
158-159, 163, 246-251]. У відповідних англійських реченнях ці два види 
присудка збігаються формою. Відсутність зовнішніх ознак змушує розрізняти 
ці випадки насамперед за контекстом [5, с. 88].  
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безпідметовими (безособовими або неозначено-особовими) активними 

конструкціями, у яких об’єкт дії стає додатком. 

В окремих випадках суб’єкта дії зазначають, але на другому плані, 

виносячи об’єкт дії та власне дію на перший. В англійських та 

німецьких стандартах у таких випадках використовують тричленні 

пасивні конструкції, у яких об’єкт дії є підметом, а суб’єкт дії – 

прийменниковим додатком, наприклад: This European Standard (об’єкт 

дії, підмет) was approved by CEN (суб’єкт дії-особа, прийменниковий 

додаток – англ. prepositional object) on 8 May 2013 та Diese Europäische 

Norm (об’єкт дії, підмет) wurde vom CEN (суб’єкт дії-особа, приймен-

никовий додаток – нім. Präpositionalobjekt) am 8. Mai 2013 

angenommen. Українській мові тричленні пасивні конструкції з 

суб’єктом дії-особою в орудному відмінку не властиві. З огляду на це 

їх треба перекладати двоскладними активними українськими констру-

кціями, у яких суб’єкт дії стає підметом, а об’єкт дії – прямим 

додатком, наприклад, CEN (суб’єкт дії-особа, підмет) затвердив цей 

європейський стандарт (об’єкт дії, прямий додаток) 8 травня 2013 року. 

4. Правильне передавання модальності положень стандарту 

Основним критерієм ідентичності українського перекладу 

стандарту є принцип зворотності, якого дотримано, якщо те, до чого 

зобов’язує європейський стандарт, що він забороняє або дозволяє, що 

він рекомендує чи не рекомендує, те саме стосується перекладу і 

навпаки [10].  

Досягти цього можна, лише дотримуючись певних правил 

викладання стандартів, які закріплюють за кожним видом положень 

певні уніфіковані мовні форми. Ці правила спочатку було 

застандартизовано на рівні ISO та IEC для англійської та французької 

мов, а потім їх ідентично прийнято на європейському рівні, де до цих 

двох мов також долучено німецьку. В англійських та німецьких 

стандартах згідно з [11, annex H; 12, Anhang H] саме модальне дієслово 

зазвичай визначає різновид положення (табл. 1). У [13] запропоновано 

український аналог цих правил, а в [14] установлено відповідність 

англійських уніфікованих мовних форм, застандартизованих на 

міжнародному та європейському рівнях, українським, запропонованим 

в [13]. Наші пропозиції з певними модифікаціями застандартизовано в 

ДСТУ 1.5:2015 [9, додаток E] і подано в табл. 1. 
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Таблиця 1. Уніфіковані мовні форми 
Вид положення Англійські 

мовні форми 

Німецькі мовні 

форми 

Українські 

мовні форми 

Вимога 

shall muss 
повинен, треба, 
потрібно 

shall not darf nicht 

не треба,  
не потрібно,  
не повинен 

Заборона заборонено 

Рекомендація 
should sollte рекомендовано 

should not sollte nicht не рекомендовано 

Дозвіл 
may darf дозволено 

need not braucht nicht дозволено не 

Змога і здатність 
can kann може 

can not kann nicht не може 

Висновки 
Щоб отримати якісні тотожні українські переклади європейських 

стандартів треба: 

– одночасно використовувати дві офіційні версії стандарту, без-

посередньо перекладаючи з однієї з них, наприклад з англійської, та 

перевіряючи двозначні або незрозумілі місця тексту за другою, 

наприклад німецькою; 

– виконувати термінологічну роботу не після повного письмового 

перекладення оригіналу та перевірення і зредагування перекладеного 

тексту, а під час перекладання, використовуючи подані раніше 

рекомендації; 

– чітко відрізняти пасив стану від пасиву дії, перекладаючи 

двочленний пасив дії безпідметовими безособовими або неозначено-

особовими активними конструкціями, у яких об’єкт дії стає додатком. 

Тричленні пасивні конструкції перекладати двоскладними активними 

українськими конструкціями, у яких суб’єкт дії стає підметом, а об’єкт 

дії – прямим додатком; 

– зберігати у перекладі вид кожного положення стандарту, 

послідовно уживаючи українських уніфікованих мовних форм, відпо-

відних англійським (німецьким), застандартизованим на міжнарод-

ному та європейському рівнях. 
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