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АНОТАЦІЯ 

Нікіфорова О.М. Лексико-семантичні та жанрово-стильові особливості 

воєнно-політичного перекладу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 10.02.16 – «Перекладознавство» 

(Філологічні науки). – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено вирішенню важливої наукової проблеми 

спеціальної теорії військового перекладу – визначенню теоретико-

концептуальних основ воєнно-політичного перекладу (ВПП) як 

функціонально-прагматичного різновиду військового перекладу. 

Дослідження лексико-семантичних та жанрово-стильових особливостей ВПП 

для пари мов «українська – англійська» проводиться на матеріалах 

основоположних документів оборонного планування: Стратегії 

національної безпеки, Воєнної доктрини та Стратегічного оборонного 

бюлетеня, а також документа унікального жанру – щорічника «Біла книга». 

Воєнно-політичний переклад – це функціонально-прагматичний 

різновид військового перекладу, здійснюваний з метою забезпечити 

виконання міжкультурної комунікативно-посередницької функції у сфері 

воєнної політики, національної/міжнародної безпеки і оборони. Об’єктом 

ВПП є воєнно-політичні тексти, суб’єктом – перекладач, професійна 

компетентність якого має містити військову і цивільну складові. 

Воєнно-політичний текст є функціонально-прагматичним 

різновидом військового тексту, стильова домінанта, комунікативна функція, 

тематична настанова та композиційна структура якого формуються в межах 

офіційно-ділового стилю навколо основних концептів «війна» і «політика» та 

додаткових концептів – «безпека» і «військове будівництво». 

У роботі проаналізовано та експліковано тематичну спрямованість 

воєнно-політичних текстів, визначену категорією «політика» в умовах 
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військової дійсності та виражену через відповідні лексичні номінації, 

об’єднані в лексико-семантичні поля «воєнна політика», «національна 

безпека», «військове будівництво», які далі конкретизуються та уточнюються 

функціонально-тематичними мікрополями. 

Визначено стильову домінанту воєнно-політичних текстів, зумовлену 

чинниками комунікації в межах офіційно-ділового стилю і виявлену в 

характерних жанрово-стильових ознаках через провідні функції. 

Виокремлено п’ять жанрових груп воєнно-політичних текстів: директивні, 

доктринально-регламентуючі, регулятивно-нормативні, воєнно-дипломатичні, 

інформаційно-аналітичні. 

Запропоновано варіант функціональної моделі ВПП, яка схематично 

розкриває процес перекладу воєнно-політичних текстів з урахуванням 

актуальних мовних та позамовних чинників, що зумовлюють вибір 

перекладача. Центральне місце в моделі ВПП відведено перекладачу як 

головному суб’єкту системи лінгвістичного забезпечення військ, який 

одночасно виступає рецептором тексту оригіналу, автором тексту перекладу і 

його першим редактором. Для адекватного перекладу воєнно-політичних 

текстів перекладач повинен мати спеціальні компетентності цивільного 

перекладача та спеціальні компетентності офіцера військового управління 

тактичного рівня. 

Досліджено зумовленість перекладацьких трансформацій мовними та 

позамовними чинниками. Чинник теми або змісту повідомлення виражений 

різноманітністю термінології досліджених жанрів. 

Комунікативна функція воєнно-політичних текстів реалізується за 

допомогою різних функціонально-семантичних категорій: модальності, 

темпоральності, персональності, які повинні адекватно відтворюватись у 

перекладі. Чіткість композиції воєнно-політичних текстів у перекладі 

зберігається завдяки еквівалентності форми і змісту документу. Особливості 

композиції та наявність міжгалузевої лексики у воєнно-політичних текстах є 

ознакою інтердискурсивності. 

На рівні слова та словосполучення еквівалентність перекладу воєнно-

політичних текстів забезпечується за допомогою вживання еквівалентів або 
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еквівалентних відповідників (31%). Регламентація воєнно-політичних текстів 

з жанрового погляду зумовлює високий відсоток застосування у перекладі 

прийому синтаксичного уподібнення (32%). Міжмовні розбіжності 

зумовлюють застосування прийому перестановки (19%), переважно у 

перекладі багатокомпонентних термінів. Застосування у перекладі прийомів 

вилучення (7%) зумовлено міжмовними розбіжностями та контекстуальними 

особливостями. Використання лексичних трансформацій у відтворенні 

спеціальної військової лексики замість наявних у цільовій мові еквівалентів 

призводить до негативної стилізації тексту перекладу. 

Лексичний склад воєнно-політичних текстів, що переважно відбиває 

предметні сфери воєнної політики, безпеки й оборони, представлено 

суспільно-політичною, загальновійськовою, спеціальною військовою 

лексикою, військовими реаліями та міжгалузевою лексикою. У відтворенні 

військових термінів та реалій переважає застосування стратегії адаптивного 

перекладу. Міжгалузеві терміни відтворено за допомогою стратегії 

репродуктивного перекладу шляхом застосування еквівалентів, повного та 

часткового калькування. 

Труднощі у відтворені лексичного складу воєнно-політичних текстів 

пов’язані з багатозначністю термінів, наявністю численних термінів-

неологізмів, суміжної або міжгалузевої лексики, багатокомпонентних 

термінів, скорочень та абревіатур. Основні помилки в перекладі воєнно-

політичних текстів спричинені неузгодженістю термінології та стилю, 

використанням загальновживаної лексики замість спеціальних військових 

термінів, незнанням неологізмів та їхнього іншомовного походження. 

Уникнути цих помилок допоможе стандартизація військової термінології, 

застосування систем автоматизованого перекладу, постійне 

самовдосконалення й актуалізація професійної компетентності перекладача. 

Ключові слова: військовий переклад, теорія військового перекладу, 

воєнно-політичний переклад, воєнно-політичний текст, жанрово-стильові 

особливості, стильова домінанта, лексико-семантичні особливості, труднощі 

перекладу.  
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ABSTRACT 

Olena M. Nikiforova Lexico-semantic and genre and stylistic features of 

military-political translation. – Qualification research paper, manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology: Speciality 10.02.16 – 

Translation Studies (Philological Sciences). – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The thesis focuses on defining theoretical and conceptual foundations of 

military-political translation as a functional-pragmatic variety of military 

translation. The study of lexico-semantic and genre and stylistic parameters of 

military-political translation for the Ukrainian-English language pair is conducted 

based on fundamental defence planning documents – National Security Strategy, 

Military Doctrine, Strategic Defence Bulletin and unique genre – annual 

publication White Book. 

The military-political translation is a functional-pragmatic variety of 

military translation which is carried out for the purposes of intercultural, 

communicative and mediated function in the sphere of military policy, national 

security and defence. The military-political translation’s object is military-political 

texts, while its subject is a translator/interpreter whose professional competencies 

include military and civilian components. 

The military-political text is a functional-pragmatic variety of military text 

the style dominant, communicative function, thematic orientation and 

compositional structure of which is formed within the official style around the 

main concepts of “war” and “policy” and supplementary concepts of “security” 

and “force development”. 

The manuscript analyses and expresses the semantic scope of military-

political texts defined by the category “policy” in the context of military reality and 

expressed by the relevant lexical nominations combined into lexico-semantic fields 

“military policy”, “national security”, “force development” further specified and 

clarified in terms of functional-thematic micro-fields. 
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The author identifies the stylistic dominant determined by the factor of 

communication within the official style and expressed in specific features through 

the leading functions at the grammatical, syntax and lexical levels. The military-

political texts were classified into five genre groups: 1) directive; 2) doctrinal and 

regulatory; 3) regulatory and prescriptive; 4) military-diplomatic; 5) information 

and analytic. 

The author offers definitions for special units of the military translation 

theory conceptual construct “military-political translation” and “military-political 

text” and provides a vision of the military-political translation functional model as 

the process of military-political texts translation reflecting all linguistic and 

extralinguistic factors stipulating the choice of a translator. The key element of the 

model is a translator/interpreter – the principal actor of the linguistic support for 

forces, who acts at the same time as a receiver of the source text and a developer 

and first editor of the target text. 

The manuscript analyses the conditionality of transformations in the 

translation of military-political texts by style and genre forming factors. It has been 

found that the linguistic differences cause such transformations in translation as 

permutations and omissions. Extralinguistic factors – the high level of 

communication participants (addresser, receiver), the intent of the message and the 

situation of communication, determine the choice of reproductive translation 

strategy with the use of equivalents, full or partial calques and syntactic adaptation. 

The factor of the topic or content of the message is expressed in the diversity of 

terminology used in the studied documents. 

It is found that the communicative function of military-political texts is 

implemented by functional and semantic categories – modality, temporality and 

personality which should be adequately reproduced in the target text. The clarity of 

the composition of military-political texts is conveyed in translation due to the 

equivalence of the form and content of the document. The specifics of the 

composition and the use of adjacent or interdisciplinary vocabulary in military-

political texts is a sign of interdiscursivity. 
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The comparative translation analysis of the source and target texts of the 

studied genres established that at the level of word and word combination, the 

equivalence of military-political texts translation is ensured through the use of 

equivalents (31%). The high degree of genre standardization of military-political 

texts determines a high percentage of the use of syntactic adaptation or word-based 

translation (32%). Linguistic differences – the order of the words in an English 

sentence, the placement of components in multicomponent terms and the tendency 

of the English language for the economy of linguistic means, determine the use of 

translation methods of permutation (19%) and omission (7%). The use of lexical 

transformations in the translation of special military vocabulary instead of the 

equivalents available in the target language leads to a negative stylization of the 

target text. 

The lexical composition of military-political texts is reflected in the domains 

of defence policy, security and defence, and presented by social-political, common, 

special military lexis, military realia and interdisciplinary lexis. Military terms and 

realia are translated primarily by the adaptive translation strategy. Interdisciplinary 

terms are translated by the reproductive translation strategy through equivalents, 

full and partial calques. 

The difficulties in translating the vocabulary of military-political texts are 

related to the ambiguity of terms, a high proportion of neologism terms, adjacent or 

interdisciplinary vocabulary, multicomponent terms, abbreviations and acronyms. 

The main errors in the translation of military-political texts are caused by the 

inconsistency of terminology and style, the use of common vocabulary instead of 

special military terms, ignorance of neologisms and their foreign origin. 

Standardization of military terminology, application of machine translation 

systems, constant self-improvement and updating of the translator’s professional 

competence will help to avoid these mistakes. 

Keywords: military translation, military translation theory, military-political 

translation, military-political text, genre and stylistic features, stylistic dominant, 

lexico-semantic features, translation difficulties.  
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СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації у фахових виданнях України 

1. Нікіфорова О. М. Передумови становлення наукової школи 

військового перекладу в Україні. Лінгвістика ХХІ століття: нові 

дослідження і перспективи. Київ: Логос, 2015. С. 107–120. (0,85 д.а.). 

2. Нікіфорова О. М. Класифікація текстів у військовому перекладі. 

Філологічні трактати. 2016. Том 8, № 4. С. 33–41. (0,89 д.а.). 

3. Нікіфорова О. М. Перекладознавчий аналіз лексичної структури 

текстів військово-політичної тематики. Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія: Філологія. Випуск 1 (37), 2017. 

С. 24–28. (0,56 д.а.). 

4. Нікіфорова О. М. Лексико-семантичні особливості перекладу 

інформаційно-аналітичних воєнно-політичних текстів. Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31 (70) № 2, 2020. С. 97–

102 (0,65 д.а.). 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації у зарубіжних спеціалізованих виданнях 

5. Нікіфорова О. М. Лексико-семантичні особливості перекладу на 

англійську мову Воєнної доктрини. Paradigm of knowledge. № 2 (22), 

2017. P. 28–43 (Muscat, Oman, ISSN 2312-4466). (0,6 д.а.). 

6. Nikiforova O. Military-political translation in the context of the theory of 

military translation. European Journal of Humanities and Social Sciences, 

Vol. 2/2017, 2017. P. 28–31 (Vienna, Austria, ISSN 2414-2344). (0,53 д.а.). 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

7. Нікіфорова О. М. Переваги автоматизації процесу військового 

перекладу. Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє : 
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збірник доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 

(Київ, 22 листопада 2013 р.). Київ: ВІКНУ, 2013. С. 106. (0,07 д.а.). 

8. Нікіфорова О. М. Особливості військово-політичних текстів. 

Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, 

правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення 

підрозділів та частин Збройних сил України : тези доповідей 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, 

ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів (Київ, 25 квітня 2014 р.) 

Київ: ВІКНУ, 2014. С. 255–256. (0,04 д.а.). 

9. Нікіфорова О. М. Важливість теорії військового перекладу на 

сучасному етапі розвитку Збройних сил України. Військова освіта та 

наука: сьогодення та майбутнє : збірник доповідей Х Міжнародної 

науково-практичної конференції (Київ, 21 листопада 2014 р.). Київ: 

ВІКНУ, 2014. С. 115. (0,04 д.а.). 

10.  Нікіфорова О. М. Особливості перекладу військових періодичних 

видань. Текст у сучасному лінгвістичному вимірі : матеріали 

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Переяслав-

Хмельницький, 2–3 квітня 2015 р.). Переяслав-Хмельницький: 

ПХДПУ імені Григорія Сковороди, 2015. С. 13. (0,05 д.а.). 

11.  Нікіфорова О. М., Юндіна О. В. Тексти військово-політичної 

тематики як об’єкт перекладознавчого дослідження. Молодіжна 

військова наука у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і 

студентів (Київ, 24 квітня 2015 р.). Київ: ВІКНУ, 2015. С. 296. 

(0,05 д.а.). (персональний внесок здобувача становить 70% – 

дослідження характеристик воєнно-політичних текстів). 

12.  Нікіфорова О. М. Становлення школи військового перекладу в 

Україні. Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє : збірник 
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доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 

27 листопада 2015 р.). Київ: ВІКНУ, 2015. С. 112–113. (0,05 д.а.). 

13.  Нікіфорова О. М. Критерії класифікації текстів у військовому 

перекладі. Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє : 

збірник доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

(Київ, 25 листопада 2016 р.). Київ: ВІКНУ, 2016. С. 125. (0,05 д.а.). 

14.  Нікіфорова О. М. Функціональні та жанрово-стильові особливості 
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ВСТУП 

У сучасних умовах воєнна політика впливає на всі сфери 

життєдіяльності держави. Військова дійсність вийшла за межі інтересів 

професійного кола й поширилась на інші площини суспільного життя, про 

що свідчить активне залучення волонтерських, урядових і неурядових, 

іноземних і міжнародних організацій. Спостерігається пожвавлення та пошук 

нових форм воєнно-політичного міжнародного співробітництва (наприклад, 

діяльність Групи стратегічних радників високого рівня при Комітеті реформ 

Міністерства оборони та Збройних сил України, які представляють провідні 

держави світу), розробляються проекти нових стратегій і доктрин з 

урахуванням міжнародного досвіду, реалій сьогодення та політичного курсу 

на інтеграцію до євроатлантичного безпекового простору. Закріплення в 

Конституції України незворотності європейського та євроатлантичного курсу 

висуває підвищені вимоги не лише до державного та військового 

керівництва, а й до перекладачів. Якісні переклади воєнно-політичних 

документів англійською сприятимуть кращому розумінню державної 

політики України у сфері національної безпеки і оборони, сутності процесів і 

потреб реформування. 

За результатами проведення в державі комплексного огляду сектору 

безпеки і оборони України та перегляду положень основних документів 

оборонного планування активно здійснюється переклад воєнно-політичних 

документів стратегічного рівня: Стратегії національної безпеки, Воєнної 

доктрини, Стратегічного оборонного бюлетеня України, Державної програми 

розвитку Збройних сил України, Анкети оборонного планування НАТО, 

Річної національної програми співробітництва Україна – НАТО, Цілей 

партнерства, щорічника «Біла книга України» тощо. З метою переходу 

Збройних сил України на стандарти НАТО ведеться інтенсивна робота з 

перекладу стандартів НАТО «STANAG», угод, меморандумів, статутів, 

інструкцій, звітів тощо. 
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З огляду на сучасний стан справ у практиці військового перекладу, 

спостерігаємо рясне поповнення емпіричного матеріалу, що вимагає 

узагальнення та теоретичного осмислення. У результаті аналізу цього 

матеріалу було з’ясовано, що найбільшу частку становлять тексти воєнно-

політичного спрямування, які стосуються державної політики у сфері 

національної безпеки, оборони і військового будівництва. На офіційній 

сторінці Системи управління перекладацьким супроводом Міністерства 

оборони та Генерального штабу Збройних сил України зазначається, що за 

період з 2015 по 2017 рр. було виконано 210 усних та письмових перекладів, 

з яких 168 – воєнно-політичної тематики і 42 – військово-технічної [157]. Це 

зумовлює зростаючу роль воєнно-політичного перекладу (ВПП) у сфері 

міжкультурної комунікативно-посередницької діяльності та свідчить про той 

факт, що наразі ВПП є найбільш актуальним та затребуваним. 

Великого значення на сьогодні набуває й українсько-англійський 

напрямок ВПП, оскільки міжнародне співробітництво за воєнно-політичним 

напрямом найінтенсивніше розвинене саме з англомовними країнами, 

передусім зі США, Великобританією та Канадою (наприклад, спільна робота 

з представниками групи з розбудови оборонних інституцій Міністерства 

оборони США, експертами та іноземними радниками з воєнно-політичних 

питань, з питань оборонного планування та фінансового менеджменту у 

сфері оборони, з питань оборонного реформування та національної стратегії, 

що представляють ці країни). Крім того, саме українська та англійська є 

офіційними мовами більшості зустрічей, візитів та інших заходів 

міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та Збройних 

сил України (що складає 90% від усіх заходів, у порівнянні з 10% заходів, на 

яких мовою переговорів є французька чи німецька). 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю вивчення 

специфіки відтворення лексичних та жанрово-стильових особливостей 

воєнно-політичних текстів в українсько-англійському перекладі. З науково-

методологічного погляду розвідка ВПП зумовлена науковою проблематикою 
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спеціальних теорій перекладу і теорії військового перекладу зокрема. На 

відміну від загальної теорії перекладу, спеціальні теорії перекладознавчої 

науки досліджені недостатньо. Серед таких спеціальних теорій, пов’язаних із 

жанрово-стилістичною класифікацією перекладів, теорія військового 

перекладу становить теоретичний і практичний інтерес (В. В. Балабін, 

М. Б. Білан, Л. М. Гончарук, Б. А. Дзісь, П. А. Матюша, О. В. Юндіна, 

С. Я. Янчук). Науковий опис ВПП пов’язаний із розробкою фундаментальних 

основ теорії військового перекладу, що має розкривати специфіку кожного 

виду військового перекладу, та з вимогами, які висуваються до військових 

перекладачів щодо точності та повноти перекладу. 

У сучасному українському перекладознавстві ВПП як окремий вид 

військового перекладу дотепер ґрунтовно не досліджувався, хоча воєнно-

політичні тексти в межах окремих стилів та жанрів ставали об’єктами 

досліджень вітчизняних науковців. Зокрема, в межах офіційно-ділового 

стилю досліджувались такі жанрові форми, як вербальна нота, інформаційна 

доповідь, військова документація миротворчих місій ООН та НАТО, 

оборонний кодекс Французької Республіки, інструкція, резолюція ПАРЄ, 

рекомендація ПАРЄ (Л. М. Гончарук, О. В. Юндіна, С. Я. Янчук). Отже, 

розвиток стильових та жанрових теорій перекладу в Україні також зумовлює 

актуальність дисертаційного дослідження. 

Таким чином, дослідження ВПП є актуальним як з науково-

методологічного, так із прагматичного поглядів, оскільки має тісний зв’язок з 

теорією і практикою військового перекладу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Проблематика 

дисертації відповідає профілю досліджень, що проводяться у Лінгвістичному 

науково-дослідному управлінні Військового інституту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в межах науково-

дослідної роботи «Обґрунтування перспективної єдиної системи 

лінгвістичного забезпечення Міністерства оборони та Збройних сил України» 

(шифр «Лінгвіст») на замовлення Міністерства оборони України. 
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Мета дослідження полягає у виявленні лексико-семантичних та 

жанрово-стильових особливостей перекладу воєнно-політичних текстів. 

Для досягнення зазначеної мети передбачено виконання таких завдань: 

1) визначити теоретико-концептуальні основи ВПП як 

функціонально-прагматичного різновиду військового перекладу; 

2) дослідити зміст, параметри та жанрово-стильову специфіку 

перекладу жанрів воєнно-політичних текстів Стратегія національної 

безпеки, Воєнна доктрина, Стратегічний оборонний бюлетень, «Біла книга» 

для пари мов «українська – англійська»; 

3) проаналізувати лексико-семантичні особливості відтворення у 

перекладі воєнно-політичних текстів залежно від жанру та впливу 

позамовних чинників; 

4) запропонувати наукову модель ВПП; 

5) сформулювати дефініції для спеціальних одиниць 

концептуального апарата теорії військового перекладу «воєнно-політичний 

переклад» і «воєнно-політичний текст». 

Об’єктом дослідження є українські воєнно-політичні тексти 

спеціальних жанрів Стратегія національної безпеки, Воєнна доктрина, 

Стратегічний оборонний бюлетень, «Біла книга» та їх англійські переклади. 

Предметом дослідження є лексико-семантична та жанрово-стильова 

специфіка перекладу українських воєнно-політичних текстів англійською 

мовою. 

Матеріалом дослідження послугували оригінальні українські та 

перекладені документи доктринально-регламентуючого характеру обсягом 

844 сторінки та інформаційно-аналітичні тексти спеціального жанру «Біла 

книга» в оригіналі й перекладі обсягом 3602 сторінки. Загальний обсяг 

вибірки охоплює період з 1993 по 2018 рік і становить 4446 сторінок. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять 

загальнотеоретичні перекладознавчі праці І. С. Алєксєєвої (2004), 

Л. С. Бархударова (1975), М. Бейкер (1996), М. П. Брандес (1988, 2001), 
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В. В. Виноградова (1955, 1977), В. С. Виноградова (2001), В. Г. Гака (1979, 

2000), А. Г. Гудманяна (2000), В. І. Карабана (2003, 2012), Дж. Кетфорда 

(1978), Л. В. Коломієць (2011), В. Н. Комісарова (1970, 1973, 1976, 1990, 

2004, 2009), В. В. Коптілова (2003), Р. К. Міньяр-Бєлоручева (1980, 1996, 

1984), П. Ньюмарка (1988), О. В. Ребрія (2012), В. В. Сдобнікова (2006), 

А. В. Федорова (2002), О. І. Чередниченка (1995, 2006, 2017), О. Д. Швейцера 

(1973, 1988); а також спеціальні наукові розвідки в галузі військового 

перекладу В. В. Балабіна (2002, 2008, 2015, 2016, 2018), М. К. Гарбовського 

(1988, 2010), Е. М. Мішкурова (2010), Л. Л. Нелюбіна (1981, 1989, 2003, 2006, 

2012), Г. М. Стрелковського (1979), В. М. Шевчука (1983) та інших. 

Мета і завдання дисертаційної роботи зумовили використання таких 

методів дослідження: загальнонауковий метод аналізу та синтезу для 

визначення понять «воєнно-політичний переклад» та «воєнно-політичні 

тексти»; метод лінгвістичного моделювання для створення теоретичної 

моделі ВПП; метод внутрішньої інтерпретації для упорядкування воєнно-

політичних текстів як об’єкта дослідження за стильовими та жанровими 

ознаками та їх особливостей; метод концептуального аналізу з метою опису 

семантичної структури воєнно-політичних текстів; компонентний, 

контекстуальний і порівняльно-зіставний аналіз для аналізу перекладацьких 

трансформацій; метод суцільної вибірки для формування емпіричного 

корпусу текстів; методи контент-аналізу, статистичних та орієнтовних 

підрахунків для одержання фактологічної інформації при порівнянні текстів 

оригіналу і перекладу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертаційному дослідженні вперше: 

розкрито специфіку ВПП як функціонально-прагматичного виду 

військового перекладу; 

запропоновано варіант функціональної моделі ВПП; 

проведено детальний перекладознавчий аналіз спеціальних жанрів 

воєнно-політичних текстів Стратегія національної безпеки, Воєнна 
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доктрина, Стратегічний оборонний бюлетень, «Біла книга» для пари мов 

«українська – англійська»; 

визначено особливості перекладу вищезазначених текстових жанрів на 

лексичному, граматичному і жанрово-стилістичному рівнях. 

Удосконалено: класифікацію воєнно-політичних текстів – виокремлено 

п’ять жанрових груп текстів за функціональним призначенням та жанрово-

стильовою належністю, що закладає основи перекладознавчої типології 

воєнно-політичних текстів. 

Отримали подальший розвиток: положення теорії військового 

перекладу в частині визначення концептуальних основ ВПП як одного з 

трьох функціонально-прагматичних різновидів військового перекладу. 

Теоретичне значення роботи визначається розробленням 

концептуальних засад воєнно-політичного перекладу як складової теорії 

військового перекладу, а також внеском до часткової теорії перекладу для 

пари мов «українська – англійська» у визначенні жанрово-стильових та 

лексико-семантичних особливостей перекладу текстів суспільно-політичної 

тематики. 

Практичне значення роботи. Результати дисертаційного дослідження 

можуть бути використані на заняттях з нормативних військово-спеціальних 

дисциплін для курсантів-перекладачів «Основи теорії військового 

перекладу», «Воєнно-політичний переклад» (освітній рівень «бакалавр») та 

«Актуальні проблеми лінгвістичного забезпечення військ» (освітній рівень 

«магістр»), для підготовки нормативних і спеціальних курсів з порівняльної 

лексикології та стилістики української і англійської мов, укладання 

підручників і посібників, англо-українських та українсько-англійських 

словників і глосаріїв військової та воєнно-політичної лексики. 

На захист виносяться такі положення: 

1. Воєнно-політичний переклад (ВПП) є функціонально-прагматичним 

різновидом військового перекладу, здійснюваний з метою 

забезпечити виконання міжкультурної комунікативно-
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посередницької функції у сфері воєнної політики, 

національної/міжнародної безпеки і оборони. Об’єктом ВПП є 

воєнно-політичні тексти, суб’єктом – перекладач, професійна 

компетентність якого має містити військову і цивільну складові. 

2. Воєнно-політичний текст є функціонально-прагматичним різновидом 

військового тексту, стильова домінанта, комунікативна функція, 

тематична настанова та композиційна структура якого формуються в 

межах офіційно-ділового стилю навколо основних концептів «війна» 

і «політика» та додаткових концептів – «безпека» і «військове 

будівництво». 

3. Жанрово-стильова специфіка воєнно-політичних текстів визначена 

стильовою домінантою, зумовленою чинниками комунікації в межах 

офіційно-ділового стилю і виявленою в характерних жанрово-

стильових ознаках через директивну, регулятивно-нормативну, 

доктринально-регламентуючу та інформативно-аналітичну функції 

на граматичному, синтаксичному та лексичному рівнях. На 

граматичному рівні зазначені функції реалізуються за допомогою 

функціонально-семантичних категорій модальності, 

темпоральності та персональності, які мають адекватно 

відтворюватись у перекладі. На синтаксичному рівні стильова 

домінанта виявлена в чіткості композиції воєнно-політичних текстів, 

яка у перекладі зберігається завдяки еквівалентності форми і змісту 

документу, а на лексичному рівні – завдяки вживанню спеціальної 

військової та міжгалузевої термінології, що є ознакою 

інтердискурсивності для цього різновиду військових текстів. 

4. Лексичний склад воєнно-політичних текстів, що переважно відбиває 

предметні сфери воєнної політики, безпеки й оборони, представлено 

суспільно-політичною, загальновійськовою, спеціальною військовою 

лексикою, військовими реаліями та міжгалузевою лексикою. У 

відтворенні військових термінів та реалій переважає застосування 
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стратегії адаптивного перекладу. Міжгалузеві терміни відтворено 

за допомогою стратегії репродуктивного перекладу шляхом 

застосування еквівалентів, повного та часткового калькування. 

Найбільше труднощів становить переклад багатокомпонентних 

військових термінів-неологізмів та військових реалій. 

5. На рівні слова та словосполучення еквівалентність перекладу 

воєнно-політичних текстів забезпечена за допомогою вживання 

еквівалентів або еквівалентних відповідників (31%). Жорстка 

регламентація воєнно-політичних текстів з жанрового погляду 

зумовлює високий відсоток застосування у перекладі прийому 

синтаксичного уподібнення (32%). Міжмовні розбіжності 

зумовлюють застосування прийому перестановки (19%), переважно 

при перекладі багатокомпонентних термінів. Застосування прийомів 

вилучення (7%) зумовлено міжмовними розбіжностями та 

контекстуальними особливостями. Використання лексичних 

трансформацій у відтворенні спеціальної військової лексики замість 

наявних у цільовій мові еквівалентів веде до негативної стилізації 

тексту перекладу. 

6. Для адекватного перекладу воєнно-політичних текстів перекладач 

повинен мати спеціальні компетентності цивільного перекладача та 

офіцера військового управління тактичного рівня. Основні помилки 

у перекладі воєнно-політичних текстів спричинені неузгодженістю 

термінології та стилю, використанням загальновживаної лексики 

замість військових спеціальних термінів, незнанням неологізмів та 

їхнього іншомовного походження. Уникнути цих помилок допоможе 

стандартизація військової термінології, застосування систем 

автоматизованого перекладу, постійне самовдосконалення й 

актуалізація професійної компетентності перекладача. 

Апробація результатів. Теоретичні положення та практичні 

результати обговорювались на восьми міжнародних конференціях: 
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ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Військова освіта та наука: 

сьогодення та майбутнє» (Київ, 22 листопада 2013 р.); Х Міжнародній 

науково-практичній конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та 

майбутнє» (Київ, 21 листопада 2014 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Текст у сучасному лінгвістичному вимірі» (Переяслав-

Хмельницький, 2–3 квітня 2015 р.); ХІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє» (Київ, 27 

листопада 2015 р.); ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє» (Київ, 25 листопада 

2016 р.); ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Військова 

освіта та наука: сьогодення та майбутнє» (Київ, 24 листопада 2017 р.); 

ХV Міжнародній науково-практичній конференції «Військова освіта та 

наука: сьогодення та майбутнє» (Київ, 29 листопада 2019 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Інноваційні технології як фактор розвитку 

суспільства» (Київ, 17 грудня 2019 р.); на чотирьох всеукраїнських 

конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих 

вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Актуальні завдання 

гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного 

та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних сил України» 

(Київ, 25 квітня 2014 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Молодіжна 

військова наука у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка» (Київ, 24 квітня 2015 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів 

«Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка» (Київ, 28 квітня 2017 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і 

студентів «Молодіжна військова наука у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка» (Київ, 24 квітня 2020 р.). 
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Публікації. За результатами дослідження опубліковано 19 наукових 

праць загальним обсягом 5,33 друкованих аркушів (д.а.), а саме: 7 

одноосібних статей автора загальним обсягом 4,58 д.а. (4 опубліковано у 

фахових виданнях, що входять до переліку МОН України (2,95 д.а.), 2 – у 

зарубіжних спеціалізованих виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз ISSN (1,13 д.а.), 1 – у неперіодичному збірнику наукових 

праць (0,5 д.а.)) та 12 праць за матеріалами наукових конференцій обсягом 

0,75 д.а. 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів із висновками до кожного із них, 

загальних висновків, списку використаних джерел (213 позицій) та додатку. 

Загальний обсяг дисертації становить 260 сторінок, із яких 208 сторінок 

основного тексту. 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, 

визначено мету і завдання, окреслено об’єкт і предмет дослідження, розкрито 

методи дослідження, наукову новизну отриманих результатів, наведено 

форми апробації результатів дослідження та визначено можливості його 

теоретичного та практичного застосування, наведено структуру та обсяг 

дисертації. 

У першому розділі подано огляд еволюції становлення та сучасного 

стану дослідження ВПП у вітчизняному та зарубіжному перекладознавстві, 

уточнено місце ВПП у структурі військового перекладу, розглянуто 

концептуально-диференційні ознаки ВПП; досліджено воєнно-політичні 

тексти, розкрито їхню тематичну спрямованість та стильову домінанту, 

проведено жанрову диференціацію воєнно-політичних текстів; 

запропоновано варіант теоретичної моделі ВПП та власні дефініції для 

спеціальних одиниць концептуального апарата теорії військового перекладу 

«воєнно-політичний переклад» та «воєнно-політичний текст»; розкрито 

основні стиле- та жанротвірні чинники, що зумовлюють адекватний переклад 

досліджуваних жанрів. 
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У другому розділі проаналізовано особливості відтворення жанрово-

стильових ознак, основних формоутворювальних категорій та композиційної 

макроструктури воєнно-політичних текстів; проведено описовий та 

порівняльно-перекладознавчий аналіз відтворення основоположних 

документів оборонного планування – Стратегії національної безпеки, 

Воєнної доктрини, Стратегічного оборонного бюлетеня та щорічника «Біла 

книга». 

У третьому розділі проаналізовано лексичний склад воєнно-

політичних текстів, структуру загальновійськової та спеціальної військової 

лексики за семантичними ознаками, окреслено типові труднощі перекладу 

воєнно-політичної лексики, досліджено особливості відтворення лексичного 

складу текстів доктринально-регламентуючої та інформаційно-аналітичної 

жанрових груп ВПП. 

У висновках викладено найбільш важливі результати дисертації, 

узагальнено концептуальні аспекти дослідження. 

Список використаних джерел містить 213 вітчизняних та іноземних 

джерел, які склали теоретичне підґрунтя цього дослідження. У списку джерел 

ілюстративного матеріалу подано вихідні українські воєнно-політичні тексти 

та їхні переклади англійською мовою (45 позицій).  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОГО 

ПЕРЕКЛАДУ (ВПП) 

1.1. Огляд еволюції становлення ВПП 

Як відомо, у результаті природного прагнення встановити логічний 

зв’язок між окремими узагальненнями, гіпотезами і законами певної галузі 

дослідження виникає необхідність побудови теорії. На ранній стадії розвитку 

будь-якої науки відбувається накопичення і аналіз фактичного матеріалу, 

який призводить до встановлення окремих узагальнень, гіпотез і законів. 

Подальший прогрес науки характеризується не тільки систематизацією 

результатів раніше отриманого знання, а й уведенням більш глибоких понять 

і принципів, відкриттям більш фундаментальних і загальних законів і гіпотез, 

аксіом і постулатів, з яких прагнуть логічно вивести усі раніше відомі знання 

[94, с. 212]. 

Як і будь-яка інша наука, теорія перекладу узагальнює та систематизує 

висновки зі спостережень над конкретними фактами перекладу та 

встановлює закономірності щодо відношень між мовами. У зв’язку з 

різноманітністю процесу перекладу, існуванням значної кількості різних 

моделей перекладу, теорія перекладу має комплексний характер й охоплює 

загальну теорію перекладу, часткові та спеціальні теорії перекладу. 

Загальна теорія перекладу систематизує й обґрунтовує висновки з 

нашого конкретного досвіду перекладу, намагається узагальнити і пояснити 

уявлення про процес перекладу та його результати, досліджує причини, 

умови та фактори, релевантні для феномена перекладу [2, с. 48]. 

Часткова теорія перекладу – це «розділ лінгвістичної теорії перекладу, 

що вивчає лінгвістичні аспекти перекладу з однієї мови на іншу» [95, с. 72]. 

Спеціальна теорія перекладу «повинна бути здатною не тільки 

пояснювати особливості перекладу <спеціальних текстів> певних стилів та 

жанрів, а й пояснювати, як відбувається процес спеціального перекладу і 

передбачати у загальному випадку перекладу його результат» [43, с. 26]. 
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Отже, загальна теорія перекладу надає теоретичне обґрунтування та 

основні поняття для часткових та спеціальних теорій перекладу, які, зі свого 

боку, конкретизують положення загальної теорії перекладу. 

Розвідка особливостей відтворення воєнно-політичних текстів входить 

до завдань теорії військового перекладу (ТВП) на основі закономірностей 

загальної теорії перекладу. 

Для дослідження ВПП важливо враховувати високий ступінь 

міждисциплінарності ТВП – тісний зв’язок із філологічними 

(мовознавчими/лінгвістичними) та іншими класичними, інтегрованими і 

суміжними науками. Як зазначає О. В. Федоров, наявність зв’язків із 

суміжними або близькими галузями знань є характерною рисою сучасного 

стану науки взагалі [103, с. 27]. Міждисциплінарний характер військового 

перекладу відзначають М. К. Гарбовський і Е. М. Мішкуров: «У військовому 

перекладі в максимально концентрованому вигляді позначаються 

характерологічні риси й властивості всіх підвидів перекладу в різноманітних 

сферах професійної комунікації: наукового, науково-технічного, 

юридичного, медичного і багатьох інших, але, крім того, й публіцистичного, і 

навіть художнього» [31, с. 17]. Найбільш відчутно високий ступінь 

міждисциплінарності простежується саме у ВПП, на відміну від інших видів 

військового перекладу. 

Дослідження ВПП як функціонально-прагматичного виду військового 

перекладу робить свій внесок у ТВП як окрему спеціальну теорію з власними 

завданнями, предметом і об’єктом, методологією і методами дослідження, 

що розвивається та являє інтерес для дослідників, оскільки «цей вид 

перекладу характеризується своїми значними особливостями у плані як 

жанрів текстів, так і принципів, закономірностей та труднощів перекладу» 

[43, с. 31]. Як зазначали провідні українські перекладознавці 

О. І. Чередниченко та В. І. Карабан, «вже майже нікого не дивують терміни 

юридичний/судовий переклад, медичний переклад, військовий переклад, 

аудіовізуальний переклад та ін. Кожна з цих галузей заслуговує на розробку 
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спеціальної (часткової) теорії перекладу» [108, с. 13]. Наведене твердження 

стосується й ВПП. 

Огляд історії дослідження ВПП змушує звернутися до розгорнутого 

аналізу науково-методичних праць з військового перекладу за період із 

другої половини ХХ століття по 2017 рік, здійсненого В. В. Балабіним. 

«Проведений пошук відкритих англомовних джерел перекладознавчого 

спрямування за період із 1960-го по 2017 рік засвідчує відсутність 

кваліфікаційних наукових праць (дисертацій, монографій, магістерських і 

бакалаврських робіт, статей, тез доповідей) та інших досліджень з 

військового перекладу у світових (європейських, американських, азійських) 

перекладознавчих школах» [12, с. 68]. 

В. В. Балабін підсумовує, що «у СРСР теоретичні дослідження 

проблематики військового перекладу були започатковані в 60-х роках ХХ ст. 

у Військовому інституті іноземних мов, який вважався основною школою 

підготовки військових перекладачів. Основоположником наукових 

досліджень з теорії військового перекладу слід вважати Л. Л. Нелюбіна, який 

у середині 60-х років уперше теоретично описав деякі проблеми військового 

перекладу. Цей теоретичний опис військового перекладу набув логічного 

завершення на початку 70-х років ХХ ст. і далі практично не змінювався, 

увійшовши до різних навчально-методичних і науково-реферативних видань. 

Крім Л. Л. Нелюбіна, науковий внесок у теорію військового перекладу в 

радянський період зробили колишні випускники й викладачі Військового 

інституту Р. К. Міньяр-Бєлоручев, О. Д. Швейцер, Г. М. Стрелковський та 

ін.» [12, с. 69]. 

Перекладацьких проблем, досліджуваних у цій кандидатській 

дисертації, торкалися Л. Л. Нелюбін [71], [70], [68], [69], [151], Р. К. Міньяр-

Бєлоручев [66], [64], [65], А. Д. Швейцер [110], [111], Г. А. Судзіловський 

[101]. Л. К. Латишев [55], В. М. Шевчук [112], [113], А. Ф. Ширяєв [114], 

М. Я. Цвіллінг [106]. 
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Слід зазначити, що автори радянського періоду пропонували 

розглядати тексти воєнно-політичного спрямування в межах суспільно-

політичного перекладу, що наразі вже втратило свою актуальність. 

Важливе теоретичне підґрунтя для дослідження ВПП надає монографія 

В. В. Балабіна «Теоретичні засади військового перекладу в Україні», 

опублікована у 2018 р. [12]. Крім засадничих питань військового перекладу, 

комплексне дослідження містить «Глосарій концептуальних понять теорії 

військового перекладу», представлений у Додатку до монографії [12, с. 425]. 

З-поміж іншого, у «Глосарії» наведені короткі/згорнуті визначення «воєнно-

політичний переклад» та «воєнно-політичний текст», що є суттєвим 

підґрунтям для формулювання повних/розгорнутих визначень цих понять. 

Сам автор зауважує, «що реєстр спеціальних одиниць концептуального 

апарату ТВП постійно збільшується, оновлюється й уточнюється» [12, 

с. 137]. 

Аналіз дисертаційних досліджень із проблематики військового 

перекладу за спеціальністю «10.02.16. Перекладознавство» за період 2002–

2016 років засвідчив відсутність комплексних досліджень з ВПП 

(В. В. Балабін [14], П. А. Матюша [61], М. Б. Білан [19], С. Я. Янчук [116], 

Б. А. Дзісь [37], О. В. Юндіна [115], Л. М. Гончарук [34]). Утім, окремі жанри 

ВПП досліджувалися в межах офіційно-ділового стилю для різних пар мов: 

вербальна нота та інформаційна доповідь (іспанська – українська) [115], 

військова документація миротворчих місій ООН та НАТО (англійська – 

українська) [116], оборонний кодекс Французької Республіки, інструкція, 

резолюція ПАРЄ, рекомендація ПАРЄ (французька – українська) [34]. 

Переважна більшість досліджень проводилась на матеріалах з 

напрямом перекладу іноземна – українська, що, звичайно, обмежує розвиток 

ТВП, однак зумовлює актуальність цього дослідження з напрямом перекладу 

українська – іноземна. 
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Ґрунтовні дослідження з військової термінології Я. П. Яремка 1997 р. 

[117] та Д. В. Василенка 2008 р. [24] побіжно торкалися лексико-семантичних 

аспектів ВПП. 

Еволюцію становлення ВПП найкраще відстежити, проаналізувавши 

стан справ у практиці військового перекладу. Саме практична діяльність 

військових перекладачів забезпечує ТВП необхідним емпіричним 

матеріалом, тому що будь-які теоретичні концепції повинні базуватися на 

описі фактів. Крім того, під час практичної діяльності одночасно 

формулюється нова проблематика з ТВП та впроваджуються результати 

наукових досліджень. 

З іншого боку, розуміння сутності перекладацьких процесів озброює 

перекладача методикою пошуків необхідних еквівалентних відповідників, 

визначає принциповий підхід до здійснення перекладу, дозволяє підходити 

до вирішення практичних завдань раціональнішим шляхом і тим самим 

економить час перекладача [100, с. 5]. 

Отже, ТВП як складова спеціальної теорії перекладу має озброїти 

військового перекладача знаннями, що дозволять успішно подолати 

об’єктивні труднощі двомовної комунікації у воєнній сфері. 

На сьогодні спостерігаємо помітну інтенсифікацію практики 

військового усного та письмового перекладу у зв’язку зі стрімким розвитком 

міжнародного військового співробітництва між Україною та провідними 

країнами світу, обранням Україною європейського напряму розвитку та 

переходом Збройних сил на стандарти НАТО в методах керівництва 

обороною, організації, озброєнні та підготовці військ та сил, системі 

оперативного прийняття рішень з метою досягнення критеріїв членства в 

Альянсі. 

Майже щодня відбуваються різні планові і позапланові заходи, візити 

делегацій збройних сил інших країн, міжнародних організацій (ОБСЄ, ЄС, 

ООН, МКЧХ, НАТО), неурядових організацій, робочі зустрічі з 

високопосадовцями, політичними діячами різних країн у рамках дво- і 
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багатостороннього військово-технічного співробітництва, отримання 

консультативно-дорадчої, матеріально-технічної, медичної та гуманітарної 

допомоги від НАТО та держав – членів Альянсу, реформування за 

стандартами НАТО сектору безпеки і оборони та оборонно-промислового 

комплексу, експертної допомоги проєктів концептуальних документів 

стратегічного та оборонного планування. Тематика таких заходів дуже 

широка, інформативна і термінологічно насичена, що вимагає від 

перекладача професійних знань не лише у військовій сфері, а й в інших 

галузях, знання поточної ситуації у світі та орієнтування в подіях, що 

відбуваються в Збройних силах та Україні в цілому. Процеси реформування 

Збройних сил України, функціонування Комітету реформ Міністерства 

оборони та Збройних сил України та тісна взаємодія з іноземними 

партнерами зумовлюють потребу лінгвістичного забезпечення заходів 

воєнно-політичної тематики. 

За результатами проведення в державі комплексного огляду сектору 

безпеки і оборони України та перегляду положень основних документів 

оборонного планування активно здійснюється переклад воєнно-політичних 

документів стратегічного рівня: Стратегії національної безпеки, Воєнної 

доктрини, Стратегічного оборонного бюлетеня України, Державної 

програми розвитку Збройних сил України, Анкети оборонного планування 

НАТО, Річної національної програми співробітництва Україна – НАТО, 

Цілей партнерства, щорічника «Біла книга» тощо. З метою переходу 

Збройних сил України на стандарти НАТО ведеться інтенсивна робота з 

перекладу стандартів НАТО «STANAG», угод, меморандумів, статутів, 

інструкцій, звітів тощо. 

Таке збільшення обсягів практики перекладу вимагає узагальнення й 

теоретичного осмислення накопиченого емпіричного матеріалу, подальшого 

наукового обґрунтування ТВП, а також зумовлює зростання ролі військового 

і воєнно-політичного перекладу у сфері міжкультурної комунікативно-

посередницької діяльності. Незважаючи на активізацію перекладацької 
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діяльності у військовій сфері, слід зауважити, що вона спостерігається не у 

всіх парах мов, що безумовно обмежує розвиток ТВП. 

Іншою рушійною силою для розвитку ТВП є підготовка військових 

перекладачів. Як зазначає Г. М. Стрелковський, масова підготовка 

перекладачів потребує теоретичних узагальнень практичного досвіду, 

вимагає створення раціональної методики навчання, а самим перекладачам 

потрібне наукове розуміння процесів перекладу, які вони виконують [100, 

с. 6]. 

Підготовка військових перекладачів для Збройних сил та інших 

відомств сфери національної безпеки і оборони України проводиться з 

1993 р. у Військовому інституті Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (ВІКНУ) на базі фундаментальної освіти Інституту 

філології КНУ. За цей період підготовано понад 300 кадрових військових 

перекладачів та 1000 військових перекладачів запасу. Підготовку наукових та 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації проводять у чотирирічній 

очній ад’юнктурі ВІКНУ за спеціальністю «перекладознавство», а також у 

форматі інституту здобувачів КНУ [85, с. 111]. Профільною випусковою 

кафедрою є кафедра військового перекладу ВІКНУ, яка викладає навчальну 

дисципліну «Військово-політичний переклад» для курсантів, що здобувають 

освітній ступінь «бакалавр» за спеціальністю «Філологія», освітньою 

програмою «Військовий переклад». 

Багаторічний досвід підготовки військових перекладачів, накопичений 

кафедрою, потребує фундаментального перекладознавчого обґрунтування у 

форматі ТВП як «системи знань про військовий переклад і перекладацький 

супровід заходів міжнародного військового співробітництва – 

найважливішого виду міжкультурної комунікативно-посередницької 

діяльності, що складає основу лінгвістичного забезпечення військ. ТВП 

потребує системності – якості теоретично обґрунтованих, верифікованих 

військовою практикою та структурно упорядкованих спеціальних знань 

міждисциплінарного характеру» [9, с. 95]. 
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З огляду на закладену базу у вигляді фундаментальних праць відомих 

вітчизняних та зарубіжних учених-перекладознавців, проведення наукових 

розвідок у вигляді дисертаційних досліджень, багаторічну підготовку 

військових перекладачів, а також значні обсяги емпіричного матеріалу, 

накопиченого в результаті практичної діяльності, є підстави говорити про 

зародження наукової школи військового перекладу в Україні. 

Отже, дослідження ВПП є закономірним результатом усієї попередньої 

пізнавальної діяльності: практики військового усного та письмового 

перекладу, професійної підготовки військових перекладачів, наукових робіт 

за напрямом військового перекладу. 

1.2. ВПП як функціонально-прагматичний вид військового 

перекладу 

Як зазначає В. Н. Комісаров, у теоретичному аспекті розрізненя 

окремих видів перекладу пов’язане з розробкою спеціальних теорій 

перекладу, що розкривають специфіку кожного виду або підвиду перекладу. 

У практичному аспекті класифікація видів перекладу слугує основою для 

спеціалізації перекладачів відповідно до типів перекладацької діяльності. 

Залежно від значущості специфічних ознак різні види перекладу потребують 

більш або менш докладного теоретичного аналізу [52, с. 102]. 

Відсутність комплексних досліджень з ВПП зумовлює необхідність 

ґрунтовного теоретичного аналізу цього виду військового перекладу. 

1.2.1. Зв’язок ВПП із суспільно-політичним перекладом 

Огляд праць авторів радянського періоду показав, що ВПП і воєнно-

політичний текст розглядалися в контексті суспільно-політичного перекладу. 

На думку Л. Л. Нелюбіна, воєнно-політичні матеріали є військовими лише за 

своєю цілеспрямованістю і тематикою і загалом мають ті самі риси, що й усі 

суспільно-політичні тексти [71, с. 11]. Що стосується військово-

публіцистичних та військово-наукових текстів, Р. К. Міньяр-Бєлоручев також 

вважає, що їхні формальні характеристики збігаються з аналогічними 
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матеріалами з інших галузей життя і вже достатньо широко висвітлені в 

цілому ряді публікацій [66, с. 11]. Певною мірою такий взаємозв’язок можна 

обґрунтувати тим, що військова сфера відноситься до суспільної як часткове 

до цілого, оскільки є невід’ємною частиною суспільного життя. Однак 

необхідно зауважити, що зазначені спостереження таких поважних учених-

перекладознавців, як Л. Л. Нелюбін та Р. К. Міньяр-Бєлоручев, були 

представлені в наукових працях понад 35 років тому. За цей час ТВП постійно 

розвивалась, а субмова воєнно-політичних текстів зазнала суттєвих змін, що 

зумовлює актуальність комплексного аналізу цього виду перекладу. Під 

впливом різних суспільно-політичних подій та явищ ВПП набув своїх 

характерних ознак та особливостей, які дозволяють вивести його в окремий вид. 

Розгляньмо ознаки суспільно-політичного перекладу з метою їх 

кореляції з ВПП. 

За функціональною та комунікативною спрямованістю В. В. Алімов 

вирізняє художній, спеціальний та суспільно-політичний (загальний) 

переклад як окремий вид, до якого зараховує суспільно-політичні та 

публіцистичні тексти [4, с. 26]. З точки зору досягнення адекватності цей вид 

перекладу має риси як художнього, так і спеціального перекладу [4, с. 27]. Як 

зазначає К. Райс, суспільно-політичні тексти слід зарахувати або до 

прагматичних – у тих випадках, коли на першому плані стоїть передача 

інформації, – або до літературно-художніх текстів, коли за допомогою 

художніх засобів мови досягається певний естетичний вплив, який, звичайно, 

необхідно зберегти в перекладі. Цю групу текстів авторка пропонує вважати 

не самостійним типом текстів, а, у кращому разі, проміжною формою, що 

виникла в результаті взаємного переплетіння різних видів текстів [28, с. 205–

206]. Що стосується ВПП, цьому виду перекладу притаманні риси лише 

спеціального перекладу. 

Суспільно-політичний переклад найчастіше досліджують у межах 

публіцистичного стилю, він представлений такими текстами, як виступи, 

промови та звернення державних лідерів, політичних і громадських діячів, 
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публікації міжнародних, урядових і громадських організацій, різноманітні 

статті суспільно-політичної тематики тощо. Серед характерних особливостей 

зазначених текстів можна виокремити такі: пропагандистська або агітаційна 

настанова, яскраве емоційне забарвлення, насиченість різноманітною 

термінологією, а також адресація широкій аудиторії, що свідчить про 

відкритий загальнодоступний характер цих текстів. 

Воєнно-політичні тексти, на відміну від суспільно-політичних, 

орієнтовані на вужчу та більш професійну аудиторію, характеризуються 

функціональними параметрами, що, як правило, не передбачають здійснення 

емоційно-експресивного впливу на адресата. Виняток становлять жанрові 

реалізації військово-публіцистичних текстів воєнно-політичної тематики 

(наприклад, виступи та заяви вищого військового керівництва держави, 

інтерв’ю, зведення прес-центру АТО, брифінги речника міністерства 

оборони, статті у військових періодичних виданнях, новини з офіційних веб-

сайтів військових структур), які заслуговують на окреме дослідження у 

зв’язку з накопиченням достатньої емпіричної бази. Услід за 

Г. М. Стрелковським ми вважаємо, що в таких текстах емоційність та 

експресивність досягаються непрямими засобами, за рахунок багаторазового 

повторення однієї й тієї самої думки, але з використанням різної лексики з 

поступовим залученням додаткової аргументації, що надає викладу 

експресивного характеру, переводить розуміння змісту у сферу емоційного 

сприйняття, сприяє формуванню певних переконань [100, с. 122]. 

Отже, ВПП доцільно досліджувати в межах саме військового, а не 

суспільно-політичного перекладу. Дослідження жанрово-стилістичної та 

функціонально-прагматичної специфіки військового перекладу є одним із 

завдань ТВП [8, с. 106]. 

1.2.2. Концептуально-диференційні ознаки ВПП 

Військовий переклад визначається як «1. Спеціальний вид мовного 

посередництва, що здійснюється з метою перекладацького супроводу в галузі 

лінгвістичного забезпечення військ; 2. Спеціальний вид опосередкованої, 
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міжкультурної, двосторонньої й двомовної комунікації, що має своїм 

об’єктом військові тексти, суб’єктом – військового перекладача та 

здійснюється в звичайних і екстремальних умовах військової служби з метою 

перекладацького супроводу заходів у воєнно-політичній, військово-технічній 

і військово-спеціальних сферах діяльності збройних сил» [12, с. 427]. 

ТВП визначається як «спеціальна теорія перекладознавства, що являє 

собою систематизовану (узагальнену, структуровану й упорядковану) 

сукупність наукових фактів, теоретичних суджень, гіпотез і методологічних 

положень, які розкривають специфіку перекладацького супроводу в збройних 

силах за допомогою термінологічно визначених і упорядкованих одиниць 

концептуального апарату» [12, с. 451]. 

В. В. Балабін зазначає, що ТВП є «жанрово-стилістичною теорією, 

оскільки перекладацький супровід у збройних силах здійснюється, 

переважно, у сфері мовленнєво-мовної варіативності текстів 

загальновійськової, військово-політичної, військово-технічної і військово-

спеціальної тематики» [10, с. 104]. 

Наведені визначення вказують на три основні сфери: воєнно-політичну, 

військово-технічну, військово-спеціальну, в яких здійснюється 

перекладацький супровід заходів у збройних силах. 

У навчально-методичному й практичному аспектах в Україні прийнято 

виокремлювати три функціонально-прагматичні види військового перекладу: 

воєнно-політичний, військово-технічний та військово-спеціальний [12, 

с. 152]. 

Таким чином, ВПП перебуває у межах ТВП як спеціальної теорії 

перекладу. Саме ТВП повинна вивчати ВПП як окремий вид ВП, особливості 

перекладу воєнно-політичних текстів, питання їх жанрової диференціації, 

граматичних, лексико-фразеологічних, структурно-синтаксичних, семантичних, 

стилістичних та прагматичних особливостей відтворення цих текстів. 

Як зазначає В. Н. Комісаров, «розкриваючи специфіку окремого 

підвиду перекладу, спеціальна теорія перекладу (у нашому випадку – ТВП) 
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вивчає три ряди факторів, які повинні враховуватися при описі перекладів 

цього типу. По-перше, сама по собі належність оригіналу до конкретного 

функціонального стилю може впливати на характер перекладацького процесу 

і вимагати від перекладача застосування особливих методів і прийомів. По-

друге, зорієнтованість на подібний оригінал може зумовити стилістичні 

характеристики тексту перекладу, а, отже, і необхідність вибору таких 

мовних засобів, які характеризують аналогічний функціональний стиль у 

мові перекладу. І, зрештою, в результаті взаємодії цих двох факторів можуть 

виявлятися власне перекладацькі особливості, пов’язані як із загальними 

рисами і відмінностями між мовними ознаками аналогічних функціональних 

стилів у вихідній мові і мові перекладу, так і з особливими умовами і 

завданнями перекладацького процесу такого типу» [52, с. 109]. 

Дослідження функціонально-стильових та прагматичних (позамовних, 

соціокультурних, екстралінгвальних, ситуативно-практичних) ознак 

військового перекладу та військових текстів запропоновано проводити на 

основі методу функціонально-прагматичного аналізу [12, с. 149]. 

Основні функціонально-прагматичні ознаки ВПП визначені сферами 

функціонування воєнно-політичних текстів. Аналіз воєнно-політичних 

текстів дозволив виділити типові комунікативні ситуації, в яких реалізовано 

жанри ВПП, визначені сферами функціонування цих текстів. 

Основною сферою функціонування воєнно-політичних текстів є воєнна 

політика, яка охоплює державну політику з питань національної безпеки у 

воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва, державне 

прогнозування та стратегічне планування, політику в галузі оборонного 

планування, оборонний огляд, воєнно-політичну обстановку, реальні та 

потенційні воєнні загрози національній безпеці, розвиток спроможностей в 

оборонній сфері, воєнно-політичне управління збройними силами та 

підготовку держави до оборони. 

Іншою важливою сферою є міжнародне співробітництво за воєнно-

політичним напрямом, стратегічний діалог з питань воєнної політики з 
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державами-партнерами та міжнародними організаціями, міжнародні операції 

з підтримання миру і безпеки, надання військової допомоги іноземним 

державам, направлення підрозділів збройних сил до інших держав, укладання 

міжнародних договорів, дотримання й виконання зобов’язань, узятих за 

міжнародними договорами за воєнно-політичним напрямом. 

Наведені сфери зумовлюють змістовно-тематичне наповнення воєнно-

політичних текстів та вибір мовних засобів, що впливають на формування 

різних жанрових реалізацій цих текстів. 

Таким чином, ВПП обслуговує сферу міжкультурної комунікації, а 

саме сфери воєнної політики, національної та міжнародної безпеки і оборони. 

Визначення ВПП, як і інших термінів, має ґрунтуватися на 

загальнонаукових принципах: визначення має розкривати сутність і 

специфіку ВПП, забезпечувати доступність та однозначність сприйняття 

цього поняття, логічно й повно описувати ВПП відомими 

термінами / поняттями предметної галузі, не утворювати «хибне коло», бути 

системним, несуперечливим, максимально повним і водночас оптимально 

стислим і лаконічним, враховувати раніше запропоновані авторитетними 

дослідниками й закріплені в наукових і реферативно-довідкових джерелах 

визначення. Для навчально-наукових і практичних цілей бажано мати два 

типи визначень – коротке (згорнуте) і повне (розгорнуте) [12, с. 105]. 

Коротке визначення ВПП В. В. Балабін сформулював у монографії 

«Теоретичні засади військового перекладу в Україні»: «воєнно-політичний 

переклад (ВПП) – функціонально-прагматичний вид військового перекладу, 

що має своїм об’єктом воєнно-політичні тексти» [12, с. 429]. 

Це визначення ми взяли основу для виведення розгорнутого 

визначення поняття «воєнно-політичний переклад» з урахуванням 

проведеного аналізу практики ВПП. Для визначення поняття «воєнно-

політичний переклад» відібрано якісні ознаки, а саме: 1) вид; 2) мета; 

3) об’єкт; 4) сфера застосування; 5) суб’єкт; 6) умови діяльності суб’єкта [12, 

с. 105]. Як результат, пропонуємо повне (розгорнуте) визначення: 
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Воєнно-політичний переклад (ВПП) – це функціонально-

прагматичний різновид військового перекладу, здійснюваний з метою 

забезпечити виконання міжкультурної комунікативно-посередницької 

функції у сфері воєнної політики, національної/міжнародної безпеки і 

оборони. Об’єктом ВПП є воєнно-політичні тексти, суб’єктом – перекладач, 

професійна компетентність якого має містити військову і цивільну складові. 

Запропоноване визначення є першою спробою створення вербальної 

моделі ВПП, тому не претендує на досконалість або завершеність і може 

слугувати основою для подальшого її вдосконалення в контексті ТВП. 

1.3. Воєнно-політичні тексти як об’єкт ВПП 

З огляду на свою багатопланову та поліфункціональну природу текст 

виступає багатоаспектним об’єктом дослідження багатьох гуманітарних наук. 

Текст – це цілісна семіотична форма лінгвопсихоментальної діяльності 

мовця, концептуально та структурно інтегрована, що слугує прагматичним 

посередником комунікації й діалогічно вбудована до семіотичного 

універсуму культури [156, с. 715]. 

У теорії перекладу проблема тексту є однією з центральних. Саме текст 

є предметом аналізу на першому етапі перекладу, пов’язаному з 

інтерпретацією оригіналу, і предметом синтезу на його завершальному етапі 

[111, с. 31]. 

Текст виступає ціллю, об’єктом та результатом перекладу. 

В. Н. Комісаров пояснює, що «текст являє собою єдине смислове ціле <…>, в 

рамках якого вирішується питання про контекстуальне значення всіх мовних 

засобів. <…> Оцінюючи значущість неминучих втрат при перекладі, діє 

принцип переважання цілого над частковим, тобто допустимість 

пожертвування менш суттєвими деталями заради успішної передачі 

глобального змісту тексту. <…> кінцевою метою перекладача є створення 

тексту, який відповідав би вимогам когезії й когерентності, і всі рішення 

перекладача приймаються з урахуванням цих вимог» [51, с. 65]. 
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Як зазначає В. В. Балабін, «спеціальна наукова література з військового 

перекладу містить численні синонімічні терміни на позначення поняття 

«військовий текст»: «текст військової тематики», «текст на військову 

тематику», «текст військового спрямування», «текст військового характеру», 

«текст військового дискурсу», «військові матеріали» [12, с. 162]. 

Автор пропонує надавати перевагу терміну «військовий текст» в 

дослідженнях з ТВП «з метою уникнення небажаної термінологічної 

синонімії та унормування термінологічного вживання вищезазначених 

синонімічних понять. Він є коротшим за інші, має кращі дериваційні потенції 

як родове поняття ТВП» [12, с. 163]. 

Підтримує зазначену пропозицію й В. М. Лісовський, надавши 

перевагу терміну «військово-технічний текст» з-поміж проаналізованих ним 

термінів «текст військово-технічної тематики», «технічний текст військового 

спрямування», «технічний текст військового характеру» [59, с. 303]. 

Зважаючи на загальну тенденцію до унормування термінологічного 

вживання поняття «військовий текст», вважаємо за доцільне в нашому 

дослідженні оперувати поняттям «воєнно-політичний текст». 

Водночас розмежування та співвідношення понять «військовий» і 

«воєнний» безпосередньо стосується та впливає на розуміння й 

розмежування понять «військова політика» та «воєнна політика». Останні 

являють собою окремі предметні сфери, семантичну основу яких становлять 

власні поняття, проте базовим поняттям для обох сфер є «політика». Хоча ці 

сфери є різними, зв’язок між ними беззаперечний та цілком логічний. 

Досі існують суттєві розбіжності щодо правильності вживання 

прикметників «військовий» і «воєнний». Розмежування цих термінів 

дослідники зводять до постулату, що прикметник «воєнний» походить від 

іменника «війна» (боротьба, випробування, вторгнення, втручання, дії, 

доктрина, загроза, закон, злочин, злочинець, зусилля, інтервенція, інтереси, 

історія, катастрофа, конфлікт, напад, небезпека, обстановка, операція, 

переворот, період, питання, підтримка, плани, події, політика, потенціал, 
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приготування, проблема, провокація, режим, свари, ситуація, стан, 

становище, час), а «військовий» – від іменника «військо» (автоінспекція, 

аеродром, академія, аташе, база, бюджет, виробництво, виставка, 

відомство, влада, власті, госпіталь, дисципліна, дорога, дух, економіка, 

ешелон, завод, замовлення, заходи, звання, керівник, керівництво, кола, 

корабель, кореспондент, кредит, лад, лазарет, література, людина, льотчик, 

медицина, могутність, можливості, моряк, начальник, об’єкт, округ, 

організатор, організація, оркестр, парад, перевага, перекладач, підготовка, 

планування, поїзд, порядок, потяг, правило, призов, присутність, радник, 

рапорт, сила, служба, співробітництво, спорядження, справа, статут, 

судно, таємниця, телеграф, техніка, традиції училище, форма, фортеця, 

частина, шпиталь). 

Залежно від контексту допустиме вживання «військовий» і «воєнний» з 

такими словами: блок, витрати, диктатура, допомога, зіткнення, історія, 

машина, мистецтво, наука, політика, потреби, промисловість, союз, 

стратегія, суд, тактика, теорія, трибунал, умови, цілі. 

Дещо схожа ситуація і в англійській мові, коли для позначення понять 

та явищ, що безпосередньо стосуються війни, вживають слова «war» та 

«defence»: war cabinet (кабінет воєнного часу), wartime (воєнний час), wartime 

posture (воєнний стан), defence doctrine (воєнна доктрина), art of war (воєнне 

мистецтво), defence sales (оборонні закупки) тощо, а словом «military» 

позначають поняття, що стосуються збройних сил, їх життя й діяльності та 

взаємодії з іншими силовими структурами держави та сферами суспільного 

життя: military service (військова служба), military command (військове 

командування), military rank (військове звання), military department 

(військовий департамент), military cooperation (військове співробітництво). 

Щодо вживання цих прикметників з іменником «політика», у відкритих 

джерелах трапляються обидва варіанти: «військова політика» і «воєнна 

політика», причому іноді стосовно одних і тих самих понять. На жаль, в 

англійській мові є схожа синонімія: «military policy», «war policy» та «defence 
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policy». Отже, можемо припустити, що в англійському перекладі українських 

воєнно-політичних текстів траплятиметься синонімія воєнно-політичних понять. 

Деякі автори пояснюють особливості вживання цих словосполучень 

так: «Якщо політика однієї держави по відношенню до іншої 

супроводжується застосуванням військ (збройне насильство, активна 

боротьба, ведення воєнних дій), слід використовувати поняття «воєнна 

політика», а в разі, якщо воєнна інтервенція та збройне насильство армії по 

відношенню до місцевого населення відсутні, збройна боротьба при цьому не 

ведеться, більш доцільним є вживання терміну «військова політика» [62, с. 8]. 

Н. Т. Акульшина пропонує розрізняти поняття «військовий дискурс» та 

«воєнний дискурс» і пояснює таку необхідність «майже повною відсутністю 

чіткого розмежування військової термінології тактичного та стратегічного 

рівня» [1, с. 458]. Авторка узагальнює, що воєнний дискурс є ширшим у своїх 

складових аспектах та може містити елементи військового дискурсу [1, с. 461]. 

«Військовий дискурс, – підсумовує Н. Т. Акульшина,– це дискурс, який, у 

більшості випадків, застосовується на тактичному рівні, а воєнний – на 

стратегічному та державному рівнях». На підтвердження цього авторка 

наводить численні воєнні та військові документи як тактичного, так і 

стратегічно-політичного рівнів, просякнуті військовою та воєнною 

термінологією з відповідними характеристиками. Поняття військового та 

воєнного дискурсів мають ознаки й об’єктивної тотожності, і водночас 

перманентної протилежності, що залежить від того, яка державна структура 

відпрацьовувала той чи той документ державного зразка та чи залучали для 

його відпрацювання фахівців силових відомств [1, с. 462]. 

Л. М. Гончарук дотримується іншої думки і стверджує, що «поняття 

військового і воєнного дискурсу характеризуються відношеннями 

«включення», тобто воєнний дискурс є частиною ширшого поняття 

«військовий дискурс». На військовий дискурс впливають три суміжних типи 

дискурсу: юридичний, політичний та дипломатичний» [34, с. 34]. 
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Ми, зі свого боку, поділяємо погляди Н. Т. Акульшиної щодо 

важливості розмежування військової термінології тактичного та 

стратегічного рівня. Досліджувані воєнно-політичні тексти розробляються на 

стратегічному рівні та стосуються питань національної безпеки, оборони 

держави, воєнної політики та стратегічного планування. З огляду на 

зазначене, ад’єктив «воєнний» беремо за основу в назві воєнно-політичних 

текстів, який вирізняє їх з-поміж інших військових текстів: 

загальновійськових, військово-технічних та військово-спеціальних. 

Подібно до визначення поняття «воєнно-політичний переклад», 

сформулюємо розгорнуте визначення поняття «воєнно-політичний текст». 

Аналіз наукових джерел показав, що синонімічне «військовим текстам» 

поняття «тексти військової тематики» в Україні уперше визначила 

О. В. Юндіна: «Тексти військової тематики – це будь-які тексти, в яких 

описується військова дійсність у такому чи іншому її вираженні та 

різновидах» [115, с. 58]. Військові тексти та військові матеріали авторка 

визначає як «тексти офіційно-ділового та наукового стилів, які стають 

об’єктами військового перекладу. Таким чином, вони становлять ядро текстів 

військової тематики. Більш віддаленими від ядра є тексти публіцистичного та 

розмовного стилів, а тексти художнього стилю утворюють периферію» [115, 

с. 58]. 

В. В. Балабін пропонує власне визначення поняття «військовий текст»: 

«військовий текст – письмовий або усний цілісно-смисловий масив мовних 

одиниць, об’єднаних логіко-синтаксичними зв’язками, комунікативною 

функцією, тематичною спрямованістю, композиційною макроструктурою та 

стильовою домінантою навколо концептів «війна», «військо», «озброєння» 

[12, с. 428]. Автор уточнює, що «певну стильову маркованість військовий 

текст має вже на рівні надфразної єдності – абзацу, що визначається набором 

характерних стильових ознак. Утім, стильова домінанта абзацу не завжди є 

повною мірою прогностичною щодо стильової сутності всього військового 
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тексту. Такі випадки найчастіше спостерігаємо у воєнно-політичних текстах» 

[12, с. 163]. 

В. В. Балабін запропонував коротке визначення воєнно-політичного 

тексту: «це функціонально-прагматичний різновид військового тексту, що 

містить додаткові концепти «політика» і «безпека» [12, с. 429]. До воєнно-

політичних текстів автор зараховує «тексти суспільно-політичної й офіційно-

ділової тематики, що містять синтаксичні конструкції, стилістичні й лексичні 

засоби, які дозволяють віднести їх до офіційно-ділового стилю, законодавчого, 

політичного, дипломатичного підстилів та різних жанрів» [12, с. 165]. 

О. Ю. Солодяк пропонує такі функціональні ознаки сучасних 

англійських воєнно-політичних текстів: «реалізація тексту переважно у 

письмовій формі і орієнтація на норми книжної мови; не спонтанність, а 

системність; залучення не лише мовних аспектів, а й соціальних, які 

створюють їх певну гармонію; смисл та зміст; монологічність; наявність 

назви (заголовку); цілісність і зв’язність (когерентність); завершеність; 

модальність; інформаційність» [99, с. 285]. Категоріями воєнно-політичного 

тексту дослідниця пропонує вважати: «інваріативну прагматичну 

спрямованість; цілісність; переважаючий принцип членування; загальний 

характер композиції; розгорнутість» [там само, с. 285–286]. Термінологічне 

визначення поняття «воєнно-політичний текст» при цьому, на жаль, не 

наведено, проте зазначено, що «перспективи дослідження полягатимуть в 

уточненні понять <…> «воєнно-політичний текст» [там само, с. 286]. 

Щоб сформулювати визначення поняття «воєнно-політичний текст» з 

урахуванням проведеного нами аналізу жанрів Стратегія національної 

безпеки, Воєнна доктрина, Стратегічний оборонний бюлетень, «Біла книга», 

а також короткого визначення «воєнно-політичного тексту», виокремимо 

ознаки, які характеризують цю категорію текстів. Усі ці тексти: 

− є функціонально-прагматичним різновидом військового тексту; 

− виступають об’єктом ВПП; 

− належать до офіційно-ділового стилю; 
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− містять концепти «політика», «безпека», «військове будівництво»; 

− мають предметною основою воєнно-політичну тему: політику в 

умовах військової дійсності, яка далі, залежно від жанру, 

конкретизується: національна безпека, оборонне планування, 

військове будівництво, міжнародні операції з підтримання миру і 

безпеки. 

Сформулюємо власне визначення: воєнно-політичний текст є 

функціонально-прагматичним різновидом військового тексту, стильова 

домінанта, комунікативна функція, тематична настанова та композиційна 

структура якого формується в межах офіційно-ділового стилю навколо 

основних концептів «війна» і «політика» та додаткових концептів – 

«безпека» і «військове будівництво». 

Дослідження воєнно-політичного тексту як об’єкту ВПП та 

перекладознавчого аналізу пов’язане із вивченням їхньої змістовної та 

стильової структури. 

1.3.1. Тематична спрямованість воєнно-політичних текстів 

В. Н. Комісаров пропонує розглядати змістову структуру текстів у 

трьох різних вимірах: вертикальному, горизонтальному і глибинному. 

Вертикальну структуру тексту створює його формально-тематичний зміст; 

горизонтальну структуру – формальні і смислові зв’язки між 

висловлюваннями; глибинна структура змісту тексту відображає процес 

побудови мовленнєвих висловлювань та введення їх у текст і є особливо 

важливою для теорії та практики перекладу. При цьому мовні засоби 

відіграють роль т. зв. «цеглинок смислу», кожна з яких містить інформацію 

про окремі класи предметів, властивості, процеси або відношення, а їх 

сукупність дозволяє описати певну ситуацію й реалізувати загальну 

комунікативну функцію [51, с. 54–56]. 

Поняття «тема тексту» визначається як «предмет обговорення в тексті, 

номінативно виражене змістовне ядро цілого тексту, яке зіставляється з 

авторським задумом у цілому. У великому тексті тема тексту поділяється на 
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підтеми та субпідтеми, що відображають зміст відносно самостійних частин 

цілого тексту, таким чином категорія тема утворює ієрархічну 

інтелектуальну структуру. Узагальнену семантику теми тексту можна 

сформулювати лише абстрактно: «предмет мовлення цілого тексту» [158, 

с. 542]. 

Предметною основою воєнно-політичних текстів є їх воєнно-політична 

функціональна спрямованість. «Воєнно-політичний» визначається як такий, 

що стосується воєнної політики. Прикметник «воєнний» «стосується до 

війни; пов’язаний з нею» [146, с. 199], а прикметник «політичний» – 

«базується на політиці; пов’язаний з політикою, з питаннями політики; 

пов’язаний з проведення політики у життя; державний, громадсько-

правовий» [146, с. 1035]. 

«Предметом мовлення» воєнно-політичних текстів є політика 

(управлінська діяльність стратегічного рівня) в умовах військової дійсності 

(здійснена реальність у всій своїй сукупності у військовій сфері), яка далі, 

залежно від жанру, конкретизована: національна/міжнародна безпека, 

оборонне планування, військове будівництво, міжнародні операції з 

підтримання миру і безпеки тощо. Роль смислового ядра мовленнєвого твору 

для теми тексту забезпечує семантичний повтор. Повторення слів, значень, 

сем, конотативного смислу, що підтримує міжрівневі відношення в межах 

поля або відображає головну інформацію у творі, утворює тематичну сітку 

або тематичне поле тексту [6, с. 254]. 

Склад і структура тематичного ланцюжка у воєнно-політичних текстах 

значною мірою визначена вимогами офіційно-ділового стилю, в межах якого 

ці тексти функціонують. Відповідно до функціонально-стилістичного 

підходу текст розглядають як семантичний простір реалізації мовних 

одиниць. Наявність теми в воєнно-політичних текстах виражена через 

відповідні лексичні номінації. Тема – це той фактор, який формує значення 

усієї термінологічної лексики [151, с. 220]. 
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Дослідження макроструктури спеціальних жанрів воєнно-політичних 

текстів Стратегія національної безпеки, Воєнна доктрина, Стратегічний 

оборонний бюлетень засвідчило, що наведені документи мають ієрархічну 

залежність, тобто зміст одного документа розкривається завдяки іншому, що 

позначається також і на лексичному наповненні цих текстів. Жанр тексту 

«Біла книга» має всеохопний, узагальнювальний характер, що виявлено в 

наявності посилань та цитувань змісту вищезазначених жанрів, а також у 

наповненні військовою лексикою різної тематики. 

Специфіка військової лексики в Стратегії національної безпеки 

ґрунтується на предметній сфері семантичного поля «воєнна політика». 

Семантичне поле визначено як сукупність явищ або відрізок дійсності, що 

мають у мові відповідники у вигляді тематично об’єднаної сукупності 

лексичних одиниць [151, с. 191]. У лексико-семантичному полі «воєнна 

політика» можна виділити такі лексико-семантичні мікрополя: 

1) національна безпека (національні інтереси, суверенітет, 

територіальна цілісність, недоторканність); 

2) загрози (тероризм, сепаратизм, воєнно-політична нестабільність, 

регіональні та локальні війни, корупція, економічна криза, загрози 

енергетичній, інформаційній, екологічній та техногенній безпеці); 

3) обороноздатність (мобілізація, територіальна оборона, військово-

технічне співробітництво, оборонна промисловість); 

4) реформування (система державного управління, сектор безпеки і 

оборони, розвиток спроможностей); 

5) зовнішньополітичні пріоритети (партнерство, співробітництво, 

безпекові організації, колективна безпека, спільна оборона, військова 

допомога). 

Схематично виокремлені лексико-семантичні поля можна зобразити у 

вигляді «лексичної хмари» (Рис. 1.1.): 
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Рис. 1.1. Лексико-семантичне поле жанру «Стратегія національної безпеки» 

Воєнна політика, за визначенням у Воєнній доктрині, є «діяльністю 

суб’єктів забезпечення національної безпеки держави, пов’язаною із 

запобіганням воєнним конфліктам, організацією та здійсненням військового 

будівництва і підготовкою Збройних сил України, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної спеціальної 

служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення до 

збройного захисту національних інтересів» [178]. Таким чином, лексико-

семантичне поле «воєнна політика» для ВПП уточнюється та доповнюється 

такими мікрополями: 

1) безпекове середовище (світові центри сили, асиметричне 

застосування воєнної сили, міграційні процеси, кібербезпека, 

іноземна військова присутність, інформаційна війна); 

2) воєнні загрози (збройна агресія, розвідувально-підривна діяльність, 

поширення зброї масового ураження, тероризму, організована 

злочинність, незаконна торгівля зброєю і боєприпасами, нелегальна 

міграція); 
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3) діяльність сил оборони (підготовка сил оборони, оборонні, 

контрнаступальні та наступальні дії, підготовка національних 

(спеціальних) контингентів); 

4) кризове реагування (політико-дипломатичні, інформаційні та силові 

інструменти держави, воєнний стан, надзвичайний стан, 

територіальна оборона, цивільний захист, локалізація та 

нейтралізація воєнного конфлікту). 

Представимо схематично наведені лексико-семантичні поля (Рис. 1.2): 

Рис. 1.2. Лексико-семантичне поле жанру «Воєнна доктрина» 

З огляду на більш практичне спрямування Стратегічного оборонного 

бюлетеня, схожість лексичних одиниць ґрунтується на предметних сферах 

«військове будівництво» і «військова діяльність» (у широкому значенні 

цього поняття). Ці сфери представляють собою ряд тем, що безпосередньо 

або опосередковано пов’язані з воєнною політикою, зокрема: 

1) сектор оборони; 

2) набуття спроможностей; 

3) оборонна реформа; 

4) стратегічні цілі; 
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5) оперативні цілі. 

Представимо схематично наведені лексико-семантичні поля (Рис. 1.3): 

Рис. 1.3. Лексико-семантичне поле жанру «Стратегічний оборонний бюлетень» 

На відмінну від вищезазначених жанрів, подібність військової лексики 

у щорічнику «Біла книга» ґрунтується на предметних сферах «оборонна 

політика держави», «військове будівництво» та «діяльність збройних сил», 

які представлені досить широким спектром тематики: 

1) розвиток та реформа Збройних сил; 

2) участь в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил; 

3) система управління Збройними силами, їх структура, численність; 

4) розроблення, модернізація, постачання, відновлення та утилізація 

озброєння та військової техніки; 

5) підготовка військ; 

6) комплектування персоналом Збройних сил; 

7) гуманітарна політика у Збройних силах, забезпечення соціальних 

гарантій військовослужбовців; 
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8) міжнародне співробітництво, миротворча діяльність, контроль над 

озброєнням. 

Представимо схематично наведені лексико-семантичні поля (Рис. 1.4): 

Рис. 1.4. Лексико-семантичне поле жанру «Біла книга» 

Отже, тематична спрямованість воєнно-політичних текстів 

визначена категорією «політика» в умовах військової дійсності та виражена 

через відповідні лексичні номінації, об’єднані в лексико-семантичні поля 

«воєнна політика», «національна/міжнародна безпека», «військове 

будівництво», які далі конкретизуються та уточнюються функціонально-

тематичними мікрополями. 

Фундаментальні документи ВПП – Стратегія національної безпеки, 

Воєнна доктрина, Стратегічний оборонний бюлетень, впливають на 

формування відповідного світосприйняття та світогляду, розуміння змісту 

важливих військових понять, що є вагомим чинником для вирішення 

проблем їх адекватного і повноцінного відтворення в перекладі. 
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1.3.2. Стильова домінанта воєнно-політичних текстів 

Як зазначає Г. М. Стрелковський, перекладач опрацьовує вихідне 

повідомлення не за елементами лексичних та граматичних значень, а за 

загальним смислом повідомлення з чітким уявленням про функції тексту 

[100, с. 88]. Таким чином, діяльність перекладача пов’язана насамперед із 

виявленням смислу тексту. Смисл тексту, прихований від перекладача, 

зумовлений процесом формулювання думки, а отже, одночасно і 

формуванням стилю. Знання готових стилістичних структур і форм як 

результату зазначеного процесу дуже важливе для розуміння тексту та його 

інтерпретації. У цьому разі стилістика є прикордонною ділянкою, в якій 

сходяться, з одного боку, процеси формулювання думки, а з іншого – її 

розуміння, процеси конструювання смислу і його реконструювання. Знання 

цих процесів допомагає перекладачеві розкрити структуру тексту оригіналу й 

адекватно зрозуміти значення слів і речень [23, с. 3]. 

За визначенням О. О. Селіванової, стиль – це парадигматична ознака 

мовленнєвої системи; організація мовних засобів, принципів їхнього відбору 

й інтеграції в мовленні і стереотипних способів комунікативної взаємодії, 

зумовлена певною сферою спілкування на підставі суспільно усвідомленого 

вибору. [156, с. 695]. У «Словнику лінгвістичних термінів» О. С. Ахманової 

стиль визначено як один із диференційних різновидів мови, мовну 

підсистему зі своєрідним словником, фразеологічними сполученнями, 

зворотами і конструкціями, що відрізняється від інших різновидів в 

основному експресивно-оцінними властивостями складових елементів і 

звичайно пов’язана з певними сферами використання мовлення; те, що ці 

різновиди, або підсистеми, є диференціальними (тобто мають здатність 

розрізняти), виявляється особливо яскраво тоді, коли елементи одного стилю 

контрастують з елементами іншого [145, с. 455]. Мовленнєвий 

(функціональний) стиль кваліфікують як суспільно усвідомлену сукупність 

прийомів уживання, відбору та сполучення мовленнєвих засобів, 

функціонально зумовлену соціально значущою сферою спілкування [156, 
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с. 695]. За визначенням О. І. Чередниченка, функціональний стиль є 

різновидом мови, використовуваним у типовій соціальній ситуації, що 

відрізняється від інших варіантів своїми мовними, граматичними та 

фонетичними рисами [107, с. 87]. На думку І. В. Арнольд, «назва 

функціональний стиль видається доволі вдалою, оскільки специфіка кожного 

стилю випливає з особливостей функцій мови в конкретній сфері 

спілкування» [7, с. 245]. 

У словнику «Routledge» стиль визначено як характерне використання 

мови в тексті. Для мовця стиль є більш-менш контрольованим вибором 

мовних засобів, тоді як щодо тексту стиль є специфічною формою мови. Для 

читача або слухача стиль – це відхилення (або підтвердження) можливих 

очікувань, тобто спостереження та інтерпретація мовних особливостей. 

Загальноприйнято, що: стиль базується на окремих мовних елементах 

(елементах стилю); стиль – це особливість текстів (стилістичні особливості); 

стиль залежить від історичних, функціональних та окремих компонентів 

[120, с. 1134–1135]. 

Функціональні стилі формуються під впливом різноманітних чинників, 

зокрема, функціонально зумовленої сфери використання. Серед чинників, які 

виступають стилетвірними, Л. І. Мацько виокремлює інтралінгвістичні та 

екстралінгвістичні. Сфера суспільно-виробничої діяльності та побуту мовців, 

форма суспільної свідомості (політика, наука, право, мистецтво, побутові 

стосунки), тематика спілкування становлять базову екстралінгвальну основу 

функціонального стилю. Мовні фактори і конкретний мовний матеріал 

становлять інтралінгвістичну основу стилю і разом з іншими чинниками 

формують відносно замкнену систему мовних засобів кожного 

функціонального стилю. [63, с. 155]. Серед позамовних чинників, що 

зумовлюють функціональний стиль, М. Н. Кожина називає мету, ситуацію, 

сферу спілкування та зміст висловлювання [45, с. 50]. 

Як зазначає В. Н. Комісаров, належність оригіналу до певного 

функціонального стилю МО визначає його домінантну функцію, яку 
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необхідно передати в перекладі, і, як правило, зумовлює вибір 

функціонального стилю перекладу. Зі свого боку, обраний стиль перекладу 

вимагає дотримання його норм і особливостей в МП, навіть якщо вони певною 

мірою не збігаються з нормами аналогічного стилю в МО [49, с. 125]. 

На думку Л. Л. Нелюбіна, «стилістичний аспект перекладу полягає в 

правильному відборі лексико-граматичних засобів відповідно до загальної 

функціонально-комунікативної спрямованості оригіналу та з урахуванням 

чинних літературних норм мови, на яку робиться переклад. Стиль військових 

матеріалів не є однорідним. У деяких військових матеріалах є дві тенденції 

викладення матеріалу: або сухою офіційно-канцелярською мовою з 

використанням громіздких, найчастіше архаїчних зворотів і конструкцій, або 

простою, розмовною, часом фамільярною мовою. Остання тенденція 

трапляється зазвичай у військових і військово-технічних матеріалах, 

розрахованих на рядовий і унтер-офіцерський склад. Ця тенденція пов’язана 

насамперед із низьким рівнем загальної і технічної підготовки, а отже, і з 

прагненням зробити сухі офіційні статутні матеріали та складні технічні 

настанови популярнішими й доступнішими для широкого загалу 

військовослужбовців. Через це багато військових матеріалів рясніють 

пояснювальними ілюстраціями, таблицями, схемами й діаграмами, які 

допомагають довести до читача суть питання, що викладається» [151, с. 212–

213]. 

Для цілей ТВП В. В. Балабін визначає стиль як «сферу мовленнєво-

мовної варіативності усних і письмових військових текстів» [12, с. 155]. 

Стильовою домінантою автор називає «функціонально-структурний принцип 

організації мовних одиниць, що зумовлюється чинниками позамовної 

комунікації (сфера, мета, форма, умови та ін.) і виявляється в характерних 

стильових ознаках тексту» [12, с. 162]. А стильовими ознаками вважає 

«мовленнєво-мовні риси, властивості й особливості тексту, що визначають 

його комунікативно-функціональну спрямованість» [12, с. 162]. 
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У сучасному перекладознавстві традиційно виокремлюють п’ять 

функціональних стилів: офіційно-діловий, публіцистичний, науковий, 

розмовний та художній. 

В. В. Балабін зазначає, що «більшість текстів, з якими має справу 

військовий перекладач, функціонують у межах чотирьох стилів: офіційно-

ділового, публіцистичного, наукового, розмовного, і тільки один жанрово-

стильовий різновид військових текстів – воєнні мемуари – належить до сфери 

художнього стилю. Внаслідок цього диференційно-визначальними 

функціонально-стильовими й жанровими параметрами конкретного 

військового тексту слід вважати типові жанрово-стильові ознаки 

відповідного функціонального стилю. Це загальне правило для військового 

перекладу» [12, с. 155]. 

«При перекладі військових текстів різних стилів, – зауважує 

В. В. Балабін, – слід передавати комунікативну функцію, семантичне 

значення (смисл повідомлення), стильові ознаки й структуру військового 

тексту мови оригіналу, з обов’язковим урахуванням комунікативної ситуації, 

прагматичних (позамовних) аспектів, жанрово-стилістичних і узуальних 

норм мови перекладу» [12, с. 155]. 

За підсумками проведеного аналізу стверджуємо, що функціональним 

стилем для воєнно-політичних текстів є офіційно-діловий стиль, оскільки 

вони функціонують у макросередовищі мовленнєвого спілкування у сфері 

суто офіційних взаємовідносин. Зазначене середовище також являє собою 

«інформаційну систему функціонально-стилістичних відносин, інваріантну 

основу яких становить соціальна (прагматична) функція повинності і 

формальна (стилістична) функція офіційності» [22, с. 30]. 

У воєнно-політичних текстах інваріантна прагматична функція 

повинності та імперативний характер розширюються за рахунок таких 

функцій: 

− директивна (імперативна або апелятивна функція спонукання до дії), 

оскільки зміст документів є обов’язковим до виконання для тих, 
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кому вони адресовані (виявлена в таких жанрових формах, як указ, 

закон, директива, розпорядження, наказ, акт); 

− регулятивно-нормативна функція встановлення норм і правил 

поведінки у визначених умовах (інструкція, керівництво), до якої 

також зараховуємо функцію регулювання відносин договірних 

сторін (договір, угода, меморандум, контракт); 

− інформативно-аналітична функція, яка полягає у висвітленні 

поточного стану збройних сил та напрямів подальшого військового 

будівництва для інформування громадськості про діяльність 

збройних сил та оборонну політику держави (щорічник «Біла 

книга»); 

− доктринально-регламентуюча функція концептуального характеру 

(наприклад, Стратегія національної безпеки України є документом, 

обов’язковим до виконання, та основою для розроблення інших 

документів стратегічного планування у сфері забезпечення 

національної безпеки: Концепції розвитку сектору безпеки і оборони, 

Воєнної доктрини (Стратегії воєнної безпеки), Стратегії 

кібербезпеки, інших галузевих стратегій, а також державних програм 

розвитку органів сектору безпеки і оборони» [172]). 

Ознаки тексту, які виражають специфіку і стильову своєрідність 

відповідного функціонального стилю за рахунок реалізації функцій 

останнього, що зумовлені його екстралінгвальними чинниками, є стильовими 

рисами [158, с. 403]. Стилістична функція офіційності характеризується 

такими основними стильовими рисами, як: 

− формальність, визначена сферами вживання воєнно-політичних 

текстів (національна безпека, воєнна політика та військове 

будівництво), про які йшлося у попередньому розділі; 

− імперсональність (неособистісний/безособовий характер) тексту, 

виявлюваний у висловлюванні від певної інституції (держави, 

закону, Збройних сил, міністерства оборони, Генерального штабу 
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тощо); деякі тексти містять вступне слово Президента як Верховного 

Головнокомандувача Збройних сил або іншого представника 

військового керівництва країни, проте в цьому разі індивідуальність 

автора прихована типом документа та виключає суб’єктивність 

подання інформації (наприклад, Стратегія національної безпеки, 

Воєнна доктрина та Стратегічний оборонний бюлетень 

затверджуються Указами Президента та підписуються Главою 

Адміністрації Президента, а щорічник «Біла книга» містить вступне 

слово міністра оборони); 

− об’єктивність досягається відсутністю особистісного характеру, 

оскільки воєнно-політичні тексти, як правило, розробляються 

колективом авторів і залежать від політичних цілей держави в 

цілому, а не від думки конкретної особи; 

− беземоційність обґрунтована характером та функціями, які 

виконують воєнно-політичні тексти, а також сферами вживання цих 

текстів (напр., у текстах ВПП відсутні окличні речення, які свідчать 

про експресивно-емоційне забарвлення, що не характерно для ВПП. 

Виняток становить патріотичне гасло «Слава Україні!» – Glory to 

Ukraine! (напр., у вступному слові міністра оборони до «Білої 

книги»), яке широко вживають як основну завершальну фразу в 

промовах, виступах та зверненнях Президента, високопосадовців, 

політичних та державних діячів); 

− шаблонність виражена стандартністю мовного оформлення текстів, 

що породжує усталені мовні формули та штампи, які забезпечують 

точність та однозначність сприйняття та передачі інформації. Це 

сприяє економії місця й часу при оформленні й обробці документів, 

підвищує їхню інформативність. 

На додаток до вищезазначених стильових рис воєнно-політичним 

текстам також притаманні такі основні ознаки офіційно-ділового стилю, як 

імперативність, високий ступінь стандартизації мовних засобів, стислість, 
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чіткість, логічність викладу, широке використання безособових і наказових 

форм, регламентованість (зміст документів є обов’язковим до виконання для 

тих, кому вони адресовані, у певних межах і регламентах). Колорит 

офіційності, діловитості формується не стільки лексикою, як стабільною 

композицією тексту, який складається загалом із нейтральної лексики, 

вживаної в прямому значенні, і тільки окремі лексеми є стилістемами 

офіційно-ділового стилю. Застосовується особлива термінологія та 

використовуються специфічні синтаксичні конструкції, зокрема кліше (тобто 

сталі формули, закріплені за певними ситуаціями) [91, с. 7]. 

Таким чином, стильова домінанта воєнно-політичних текстів 

зумовлена чинниками комунікації в межах офіційно-ділового стилю і 

виявлена в характерних жанрово-стильових ознаках через провідні функції: 

директивну, регулятивно-нормативну, доктринально-регламентуючу та 

інформативно-аналітичну. 

1.3.3. Жанрова диференціація воєнно-політичних текстів 

Будь-який стиль нерозривно пов’язаний з висловлюваннями і з 

типовими формами висловлювань, тобто з мовними жанрами [17, с. 240]. Зі 

свого боку, кожен текст маніфестує той чи той мовленнєвий жанр, 

віднесений до певного стилю або сфери спілкування, і виконує різні функції 

[156, с. 716]. 

Тема класифікації текстів у перекладознавстві досліджувана достатньо 

давно (див. праці: В. В. Сдобніков [95], А. В. Федоров [103], В. В. Коптілов 

[54], А. Паршин [90], Л. Н. Соболев [103], К. Бюлер [121], К. Райс [139, 140], 

Г. Глінц [124], К. Ґніффер-Губріґ [125], Ф. Люкс [132], П. Шмітт [142], 

А. Нойберт [137], В. С. Виноградов [27], М. П. Брандес [22], І. С. Алєксєєва 

[2, 3], В. Н. Комісаров [52], Н. А. Хабарова 105 та ін.). Питання класифікації 

фахових текстів розкрито в працях німецьких дослідників Л. Гоффманна 

[128], Т. Рьолке [141], Д. Мьона та Р. Пелки [133], С. Ґьопферіх [126]. 
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Питання класифікації військових текстів було розглянуто в працях 

учених-перекладознавців Р. К. Міньяр-Бєлоручева [64], Л. Л. Нелюбіна [71, 

70], Г. М. Стрелковського [100], Р. В. Єфимова [39], В. В. Балабіна [12]. 

Як зазначає В. Н. Комісаров, серед завдань перекладознавства 

указують опис впливу належності тексту до певного жанру на процес 

перекладу. Автор пояснює необхідність урахування жанрової належності 

оригіналу тим, що розподіл текстів за жанрами відбувається не на основі 

їхніх лінгвістичних особливостей [50, с. 178]. Перекладач працює з текстами 

певного жанру, складеними відповідно до тематики і призначення матеріалів 

для перекладу. У зв’язку з цим матеріали одного й того самого жанру, тобто 

матеріали, які належать до одного й того самого виду діяльності або галузі 

знань, можуть мати відмінні лінгвістичні особливості в різних мовах. 

Розбіжність лінгвістичних особливостей відповідних жанрів безпосередньо 

впливає на вибір варіанта перекладу [50, с. 179]. 

Г. М. Стрелковський також вважає, що основна відмінність одного 

жанру від іншого полягає в змістовій спрямованості тексту і його 

функціональному призначенні, а не в мовних особливостях, хоча для кожного 

з жанрів характерні перевага або, навпаки, відсутність тих чи тих мовних 

елементів. Саме зміст і призначення тексту впливають на вибір конкретних 

мовних засобів, які характеризують той чи той жанр [100, с. 99]. 

Виокремлення жанрів у військовому перекладі має важливе значення 

для практики перекладу, оскільки це зорієнтовує військового перекладача на 

вибор певних мовних засобів, характерних саме для даного жанру, і вказує на 

призначення тексту певному адресатові [100, с. 100]. 

Як зазначає Л. Л. Нелюбін у тлумачному перекладознавчому словнику, 

«жанрова диференціація текстів має безпосереднє відношення до механізму 

перекладу, до перекладацької стратегії. Спершу перекладач повинен зробити 

принциповий вибір: зберегти конвенції вихідного тексту або замінити їх 

конвенціями мови перекладу. <...> Необхідно також врахувати специфіку 

типу тексту й комунікативної функції, яка визначає цей тип. Тільки знаючи 
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функцію вихідного тексту та його місце у вихідній культурі, можна оцінити 

значущість окремих елементів вихідного тексту» [151, с. 54]. 

Жанр тексту – це «клас вербальних текстів, що виокремлюються на 

основі спільності структури, кордонів варіативності та використання в 

однотипних комунікативних контекстах. Конкретні ознаки диференціації 

жанрів пов’язані з трьома семіотичними вимірами: семантикою, 

прагматикою й синтактикою, і належать до віддзеркалення світу в тексті, до 

комунікативної функції, яку текст виконує, і до внутрішньої структури 

тексту» [151, с. 53–54]. 

Різноманіття жанрів текстів визначено змістом, призначенням та 

формою тексту, тому не існує єдиної схеми або моделі перекладу для всіх 

жанрів тексту [28, с. 206]. Тексти важко класифікувати через їхню 

різноманітність та занадто помітне взаємопроникнення мовленнєвих засобів і 

різновидів мовлення в деяких типах текстів. Слушним щодо цього є 

зауваження В. В. Балабіна, що «коректне й несуперечливе виділення окремих 

спеціальних жанрів військових текстів за строгими науковими параметрами 

не завжди можливо й доцільно з практичного погляду, адже для військових 

текстів можна знайти близький жанр у межах відповідного функціонального 

мовного (мовленнєвого) стилів або функціонально-стилістичний аналог в 

галузі літературного, суспільно-політичного, науково-технічного або 

спеціального перекладу» [12, с. 161]. Для цілей ТВП В. В. Балабін визначає 

жанр як «форму внутрішньо-стильової варіативності» військових текстів [12, 

с. 161]. 

Таким чином, текстологічні проблеми перекладу безпосередньо 

пов’язані з класифікацією текстів. Для перекладача важливо знати, з яким 

видом тексту він працюватиме, оскільки тексти для перекладів відрізняються 

за жанрами, стилями й функціями, а різні тексти вимагають різних підходів 

до вирішення перекладацьких завдань. 

Жанрова диференціація воєнно-політичних текстів передбачає 

з’ясування необхідних для цього критеріїв. 
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Більшість перекладознавців визначають основним критерієм 

класифікації текстів жанрово-стильову належність [103; 54; 90; 139; 27]. 

А. В. Федоров визначає її як урахування ролі, яку відіграє та чи та категорія 

мовних засобів (термінів, фразеології, характерної для конкретного жанру, 

синтаксичних конструкцій, що переважають у ньому, образних та емоційно 

забарвлених елементів словника і граматики тощо) разом із загальним 

характером змісту [103, с. 227]. 

К. Райс, вважає, що до критеріїв класифікації текстів слід зарахувати 

мову та функції, які вона виконує у тексті. Залежно від переважання тієї чи 

тієї функції в конкретному тексті можна виокремити три основні типи: за 

функцією опису – тексти, орієнтовані на зміст; за функцією вираження – 

тексти, орієнтовані на форму; за функцією звернення – тексти, орієнтовані на 

звернення [28, с. 209–210]. Кожен тип текстів може далі бути 

класифікованим на види. Якщо тип тексту значною мірою визначає вибір 

методу і ступінь важливості того, що підлягає збереженню при перекладі, то 

вид тексту визначає, які внутрішньомовні закономірності слід враховувати 

при перекладі [28, с. 211]. 

В. С. Виноградов класифікує тексти, виходячи з трьох основних 

функцій мови: спілкування, повідомлення і впливу, так само, як і при 

класифікації стилів мови та мовлення, оскільки останні виступають 

системною реалізацією функціонально зумовлених мовних засобів [27, с. 15]. 

Разом із цим автор зазначає, що мовні стилі взаємовпливають один на одного 

та взаємопроникають. Існують перехідні й периферійні стильові реалізації. 

Однак у кожному тексті є щось визначальне, що становить його специфіку і 

дозволяє ділити тексти на класи. 

Функціональне призначення тексту стає найважливішим критерієм 

класифікації жанрів військових текстів, що істотно відрізняє військові жанри 

від жанрів художньої літератури, де функціональне призначення не відіграє 

суттєвої ролі. Саме функціональне призначення того чи того тексту диктує 

його змістову спрямованість і всі його мовні характеристики» [100, с. 100]. 
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За функціональним призначенням і змістовою спрямованістю 

Г. М. Стрелковський пропонує розрізняти дві окремі групи текстів: тексти 

інформаційного змісту (військово-наукові, військово-технічні, військово-

інформаційні, військово-публіцистичні) і тексти, що регламентують життя й 

діяльність військ (статути й настанови, військово-ділові) [100, с. 101]. До 

жанру військово-ділових текстів Г. М. Стрелковський зараховує «накази, 

розпорядження, доповіді, повідомлення, зведення, тобто всю групу 

військових текстів, які зазвичай називають військовими документами» [100, 

с. 101]. Окремим жанром автор виокремлює воєнні мемуари, які мають всі 

характеристики художньої літератури з високою термінологічною 

насиченістю [100, с. 101]. 

Г. М. Стрелковський визначає три взаємозалежні параметри, що 

характеризують окремі жанри військових текстів з позиції загальної теорії 

мовної комунікації: особистість відправника повідомлення, змістова 

сутність повідомлення, особистість одержувача повідомлення. Залежно від 

домінування в тексті того чи того параметру, можна говорити про 

особистісну, ділову або спонукальну характеристику тексту [100, с. 102]. 

Л. Л. Нелюбін зараховує до військових матеріалів усі тексти, з якими 

доводиться мати справу військовому перекладачеві: «військово-художні 

матеріали, військово-публіцистичні й воєнно-політичні матеріали, воєнно-

наукові й військово-технічні матеріали, акти військового управління (різні 

військові документи)» [71, с. 11; 151, с. 132]. При цьому до власне військових 

матеріалів автор зараховує «науково-технічні матеріали й акти управління, 

пов’язані з життям і діяльністю військ і військових установ збройних сил», а 

військово-художню літературу, військову публіцистику та воєнно-політичні 

матеріали вважає військовими лише за своєю цілеспрямованістю й 

тематикою, адже вони «мають риси, які взагалі властиві всім суспільно-

політичним, публіцистичним і художнім текстам» [71, с. 11; 151, с. 132].  

У навчальному посібнику з перекладу бойових документів армії США 

Л. Л. Нелюбін наводить класифікацію військових документів США за місцем 
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документа в загальній системі актів військового управління за видами 

збройних сил. Наприклад, штабні документи розділено на три основні групи: 

документи планування, інформаційно-звітні документи і документи 

управління, за своєю функціональною ознакою і характером інформації, що 

передається [70, с. 9]. 

Бойові документи автор класифікує відповідно до типу і характеру 

документів на такі групи: накази, розпорядження, офіційні листи, службові 

записки, зведення, переговорні таблиці, шифри, коди, таблиці позивних та 

інші оперативно-тактичні документи, цінність яких визначається їхньою 

новизною; офіційні друковані видання постійного характеру (статути, 

настанови, інструкції); географічні документи (карти, схеми тощо); особисті 

документи та знаки розрізнення з’єднань; щоденники, записники, особисті 

записи та фотографії; приватне листування; газети та інші друковані видання; 

оголошення цивільної влади [70, с. 140–141]. 

Р. К. Міньяр-Бєлоручев наводить таку класифікацію військових текстів: 

бойові документи, статути і настанови, інструкції та технічні описи, 

військово-наукові статті, військова публіцистика [64, с. 195]. 

В. В. Балабін виокремлює сім різновидів військових текстів, з них три 

функціонально-прагматичні (воєнно-політичні, військово-технічні і 

військово-спеціальні), загальновійськові та три жанрово-стильові (воєнно-

наукові, військово-публіцистичні та воєнні мемуари) [12, с. 164]. 

На основі функціонального та змістового підходу С. Я. Янчук 

виокремлює чотири групи текстів військових матеріалів миротворчих місій: 

1) тексти інформаційного змісту (військово-наукові; військово-інформаційні 

(інформаційно-довідкові, інформаційно-аналітичні); військово-технічні; 

військово-публіцистичні (військово-політична періодика); 2) тексти, що 

регламентують життя і діяльність військових та поліцейських сил (статути й 

настанови; військово-ділові тексти); 3) тексти нормативно-правових 

документів з концептуальних та організаційно-правових питань міжнародної 

миротворчої діяльності; 4) документальна воєнна проза та мемуари [116, с. 6]. 
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За результатами аналізу функціонально-комунікативної системи 

франкомовного військового дискурсу Л. М. Гончарук запропонувала власну 

класифікацію офіційно-ділових документів франкомовного військового 

дискурсу, релевантну для військового перекладу. Дослідниця внесла три 

підстилі: 1) законодавчий (жанр тексту «Оборонний кодекс»); 2) нормативно-

правовий (жанр тексту інструкції Генерального штабу Збройних сил 

Франції); 3) дипломатичний (вербальна нота військової місії Посольства 

Франції в Україні, резолюції та рекомендації Парламентської асамблеї Ради 

Європи) [34, с. 65–66]. 

Проведений аналіз указує на відсутність єдиних підходів у класифікації 

текстів, однак дозволяє визначити критерії, релевантні для типології 

текстів у ВПП, а саме: 

1) змістову спрямованість (змістово-тематичне наповнення); 

2) функціональне призначення (належність до функціонального стилю 

та функції тексту); 

3) спосіб викладення (визначену форму); 

4) орієнтацію на конкретного отримувача [77, с. 38]. 

За основу беремо загальноприйняту класифікацію, відповідно до якої 

офіційно-діловий стиль поділяють на законодавчий, адміністративно-

канцелярський та дипломатичний підстилі. 

Офіційно-діловий стиль є макросередовищем функціонування таких 

мовленнєвих жанрів: урядові постанови, парламентські укази, закони тощо у 

сфері урядової діяльності; дипломатичні договори, меморандуми, ноти, 

протоколи тощо у сфері міжнародних відносин; уложення, кодекси, судово-

процесуальні документи тощо у сфері юриспруденції; торговельні угоди, 

комерційна кореспонденція тощо у торгівлі та економіці; військові статути, 

накази, розпорядження, донесення тощо у сфері військового життя; ділове 

листування, акти, протоколи зборів та засідань, накази, розпорядження, 

об’яви, телеграми тощо в офіційних установах та організаціях; офіційні 
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письмові заяви, докладні, пояснювальні записки, доручення, розписки, 

заповіти тощо в діловому житті окремої людини [22, с. 42]. 

Таким чином, виходячи з результатів аналізу змістової та 

функціонально-стильової структури текстів воєнно-політичного спрямування 

та беручи за основу поділ офіційно-ділового стилю на підстилі та жанри, 

виокремлюємо п’ять жанрових груп воєнно-політичних текстів: 

1) директивні (кодекс, закон, указ, рішення, директива, 

розпорядження, наказ, акт); 

2) доктринально-регламентуючі (стратегія, концепція, доктрина, 

бюлетень, державна цільова програма, військово-політичні вказівки 

міністра оборони, план діяльності Міністерства оборони, план 

утримання та розвитку сил безпеки та оборони); 

3) регулятивно-нормативні (інструкція, стандарт, керівництво, 

настанова); 

4) воєнно-дипломатичні (вербальна нота, протокол, договір, угода, 

меморандум, контракт); 

5) інформаційно-аналітичні («Біла книга», дайджести Проектного 

офісу реформ Міністерства оборони у вигляді Оглядів 

реформування оборонного сектору України). 

Запропонована класифікація воєнно-політичних текстів має на меті 

оптимізувати процес перекладу та сприяти досягненню адекватності у 

перекладі. 

1.4. Проблема побудови теоретичної моделі ВПП 

1.4.1. Поняття моделі перекладу та їх різновиди 

Макрозавдання ТВП, як зазначає В. В. Балабін, полягає в побудові 

«теоретичної (концептуально-функціональної) моделі військового перекладу 

як системи узагальненого знання про об’єкт – лінгвістичне забезпечення 

військ, що розкриває суттєві зв’язки й закономірності об’єкта в 

концептуальних поняттях, термінах, визначеннях, абстрактних судженнях, 
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гіпотезах, аргументах, емпіричних даних, графічних схемах та узагальнених 

висновках» [12, с. 439]. Предметом ТВП є «створення абстрактних 

(ідеальних) теоретичних (вербальних, графічних, математичних) моделей 

перекладацького супроводу в системі лінгвістичного забезпечення військ» 

[12, с. 447]. З огляду на зазначене, побудова теоретичної моделі ВПП є 

певним розвитком ТВП. 

Поняття «модель» широко застосовувана в сучасному 

перекладознавстві. 

Модель – це зразок, що відтворює, імітує будову та дію якого-небудь 

об’єкта, використовується для отримання нових знань про об’єкт; уявний чи 

умовний (зображення, опис, схема і т. ін.) образ якого-небудь об’єкта, 

процесу або явища, що використовується як його «представник»; 

конструкція, структура, зразок, за яким побудована певна одиниця мови з 

одиниць нижчого рівня [146, с. 683]. 

Л. Л. Нелюбін наводить чотири визначення поняття «модель»: 

1. Допоміжний об’єкт (або система), який замінює об’єкт, що вивчається, 

представлений у найзагальнішому вигляді; 2. Властива певній мові схема 

елементів (складових) її структури; 3. Компактне символічне зображення цієї 

схеми (або будь-яких її частин та/або елементів), що є основою моделювання 

мови як одного з методів її вивчення; 4. Схема або зразок будь-якої мовної 

одиниці, що зображує послідовне розташування її складових частин [151, 

с. 114]. 

Похідними від поняття «модель» є поняття «моделювати» та 

«моделювання», які також часто застосовують у перекладознавстві. 

Моделювати – досліджувати (дослідити) що-небудь (які-небудь об’єкти, 

системи, явища, процеси) через побудову і вивчення їх моделей [146, с. 683]. 

Моделювання – це: 1. Науковий прийом, що полягає в схематичному 

відтворенні об’єкта, який не піддається безпосередньому спостереженню, або 

відрізняється значною складністю; 2. Дослідження фізичних явищ або 

процесів на моделях з метою формулювання за результатами дослідів 
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висновків про процеси, що протікають в натуральних умовах; 3. Складання 

схеми або моделі будь-якої мовної одиниці [151, с. 114]. 

Т. Германс пропонує розглядати актуальність моделей у контексті 

перекладу з чотирьох різних ракурсів: (1) використання теоретичних моделей 

як евристичних інструментів у перекладознавстві; (2) використання 

діаграмних або аналогових моделей для представлення певних аспектів 

перекладу; (3) погляд на переклад як на діяльність з моделювання; 

(4) співвідношення моделей та норм [127, с. 179]. 

Як зазначає В. В. Балабін, «основою методу моделювання є модель, що 

здатна абстрактно (розумово, ідеально) або матеріально (фізично) представити 

чи замістити окремі компоненти (підсистеми) у вербально-знаковій (схема, 

рисунок, таблиця, символ, висновок, дефініція), математичній (формула), 

програмній (засоби програмування) формі» [12, с. 81]. 

Створення, перевірка та удосконалення теоретичних моделей 

перекладу, які дають найзагальніше пояснення механізму перекладацької 

діяльності, є важливим етапом у розвитку будь-якої науки, що дозволяє 

краще зрозуміти сутність процесів, які вивчаються [50, с. 28]. На думку 

авторитетних перекладознавців, цим має займатися теорія перекладу. Як 

констатує Б. В. Бірюков, «для успішного моделювання об’єкта важлива 

наявність відповідних обґрунтованих теорій або гіпотез, які вказували б на 

межі допустимих при моделюванні спрощень» [20, с. 381]. 

Створення теоретичної моделі перекладу, яка розкривала б як загальне 

поняття еквівалентності, так і основи процесу створення ТП, є завданням 

загальної теорії перекладу [50, с. 30]. 

Побудова певної моделі процесу перекладу, яка являє собою наукову 

схему і повинна більш-менш точно відображати важливі сторони цього 

процесу, є завданням лінгвістичної теорії перекладу [16, с. 7]. 

Як зазначає Л. С. Бархударов, у теорії перекладу можливо побудувати 

не одну, а значну кількість моделей, які по-різному відображають процес, що 

моделюється, та його різні властивості. Складність та багатосторонність 
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описуваного об’єкта виключає можливість побудови однієї-єдиної 

«універсальної» моделі, яка відображала б одразу всі сторони досліджуваного 

явища в усіх їх складних взаємозв’язках і відношеннях. У зв’язку з цим у 

сучасній теорії перекладу існує цілий ряд «моделей перекладу», кожна з яких 

відображає певний аспект або сторону процесу перекладу як визначеного 

виду міжмовної трансформації. При цьому всі ці моделі перекладу є по-

своєму правильними, оскільки всі вони моделюють процес перекладу, хоч і з 

різних сторін. Жодна з наявних моделей не може претендувати на абсолютну 

істинність або універсальність. З іншого боку, наявні моделі перекладу 

зовсім не виключають одна одну – вони збігаються в багатьох аспектах, 

частково перетинають одна одну і лише в сукупності дають уявлення про 

процес перекладу в усій його складності та різноманітності [16, с. 8]. 

Зважаючи на вищезазначене, можемо попередньо припустити, що в 

ТВП можливо побудувати декілька моделей, які в кожному конкретному 

випадку описуватимуть процес перекладу військових текстів. Повністю 

погоджуємося із думкою М. П. Брандес про те, що кожен мовленнєвий жанр 

має свою специфіку і в кожному разі необхідно створювати свою модель [22, 

с. 92]. 

Для досягнення мети нашого дисертаційного дослідження необхідно 

вибудувати теоретичну модель ВПП, яка слугувала б теоретичною схемою 

ВПП та надавала б загальне уявлення про ВПП як функціонально-

прагматичний різновид військового перекладу в контексті ТВП, а також про 

процес перекладу воєнно-політичних текстів з урахуванням актуальних 

мовних та позамовних чинників, що зумовлюють вибір перекладача. 

Перш за все, необхідно з’ясувати, що являє собою модель перекладу 

взагалі, і які моделі перекладу існують у сучасному перекладознавстві, 

оскільки знання наявних моделей перекладу може допомогти перекладачу 

вирішити складні перекладацькі завдання. 

Як зазначає В. Н. Комісаров, реальний процес перекладу здійснюється 

в мозку перекладача і недоступний для безпосереднього спостереження і 
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дослідження. Тому, за словами автора, вивчення процесу перекладу 

здійснюють непрямим шляхом за допомогою розробки різних теоретичних 

моделей, які більш-менш наближено описують процес перекладу в цілому 

або будь-яку його сторону [52, с. 158].  

В. Н. Комісаров визначає модель перекладу як «умовний опис низки 

розумових операцій, виконуючи які перекладач може здійснити переклад 

усього оригіналу або певної його частини. В лінгвістичній теорії перекладу 

моделі перекладу представляють процес перекладу у вигляді ряду розумових 

операцій над мовними або мовленнєвими одиницями, тобто у вигляді 

лінгвістичних операцій, вибір яких зумовлений мовними особливостями 

оригіналу та відповідними явищами в мові перекладу» [52, с. 158]. 

У тлумачному перекладознавчому словнику Л. Л. Нелюбіна зазначено, 

що загальна модель перекладацької діяльності розкриває чотири етапи 

творчого процесу перекладу. Перший етап позначають як упізнавання й 

первинне осмислення слів загальної структури тексту. На другому етапі 

відбувається глибше з’ясування змісту як окремих одиниць тексту (слів, 

словосполучень, фразеологічних єдностей), так і більших сегментів (речень, 

надфразних єдностей, тексту в цілому). Відтворення смислової і стилістичної 

інформації оригіналу за допомогою засобів мови перекладу зараховують до 

третього етапу. На завершальному, четвертому, етапі проводять контрольне 

саморедагування – завершально-оцінювальні дії перекладача [151, с. 114–

115]. 

Завдання моделі полягають лише в тому, щоб описати послідовність 

дій, за допомогою яких можна вирішити певне перекладацьке завдання при 

заданих умовах процесу перекладу. Моделі перекладу розкривають окремі 

сторони функціонування лінгвістичного механізму перекладу [52, с. 159]. 

Опис процесу перекладу за допомогою моделей перекладу містить два 

взаємопов’язані аспекти: 1) загальну характеристику моделі із зазначенням 

ймовірної сфери її застосування; 2) типи перекладацьких операцій 

(трансформацій), які здійснюють у рамках моделі [52, с. 159]. 
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Модель перекладу має умовний характер, оскільки вона необов’язково 

відображає реальні дії перекладача в процесі створення ТП. Більшість таких 

моделей має обмежену пояснювальну силу і не претендує на те, що на їхній 

основі може бути реально здійснений переклад будь-якого тексту з 

необхідним ступенем еквівалентності. 

На сьогодні найбільш поширеними гіпотетичними моделями (теоріями) 

процесу перекладу є: ситуативна (денотативна), семантична, 

трансформаційна, семантико-семіотична, закономірних відповідників, 

комунікативно-функціональна, інформативна, теорія рівнів еквівалентності 

тощо. 

Ми не будемо детально розкривати зміст кожної з цих моделей, 

оскільки це не є метою нашого дослідження, зазначимо лише те, що наявні 

моделі жодним чином не виключають одна одну, а слугують додатковим 

інструментом перекладу та передбачають можливість здійснювати процес 

перекладу різними способами. При перекладі воєнно-політичних текстів 

перекладач може досягти необхідного результату будь-яким шляхом, який не 

збігається з жодною з відомих нам моделей перекладу, проте знання таких 

моделей може допомогти йому у вирішенні складних перекладацьких 

завдань. 

1.4.2. Варіант теоретичної моделі ВПП 

Виходячи зі змісту поняття «предмет ТВП» як спеціальної теорії 

перекладу, а саме – «створення абстрактних теоретичних (текстових, 

знакових, графічних, вербальних) моделей перекладацького супроводу в 

системі лінгвістичного забезпечення військ» [10, с. 104], моделювання ВПП 

зводиться до побудови різних моделей, які можуть бути представлені 

графічно, вербально, у вигляді переліку основних категорій. 

Графічна модель ВПП полягає у представленні ВПП у вигляді 

структурної схеми. 

Місце ВПП у складі ВП можна показати у вигляді простої схеми 

(Рис. 1.5): 
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Рис. 1.5. Функціонально-прагматичні види військового перекладу 

Місце воєнно-політичних текстів серед інших військових текстів 

наочно представлене на Рис. 1.6: 

Наведену вище базову класифікацію військових текстів за об’єктивними 

параметрами В. В. Балабін запропонував у монографії «Теоретичні засади 

військового перекладу» [12, с. 185]. Автор зауважив, що «створення 

детальної типологічної класифікації військових текстів є одним із 

перспективних завдань ТВП» [12, с. 185]. 
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Рис. 1.6. Базова класифікація військових текстів 
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Рис. 1.7. Функціональна модель ВПП 

На Рис. 1.7. представлено варіант функціональної моделі ВПП: 

Представлена вище модель ВПП є загальною структурною схемою, яка 

відображає взаємозв’язки та відношення між елементами ВПП на прикладі 

відтворення чотирьох досліджуваних текстів. Умовно цю модель можна 

розбити на три складові: створення ТО, процес перекладу та отримання ТП, з 

урахуванням мовних та позамовних чинників, що визначають особливості 

англійського перекладу воєнно-політичних текстів. Слід також зазначити, що 

ця модель може бути застосована до всіх воєнно-політичних текстів. 
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Особливості англійського перекладу воєнно-політичних текстів 

визначають позамовні чинники: 

1. Умови створення ТО, досвід і знання, на які орієнтувалося джерело 

цих текстів – комплексний огляд сектору безпеки і оборони та 

оборонний огляд, що проводиться в рамках комплексного, за 

результатами яких розробляють основний документ оборонного 

планування – Стратегія національної безпеки. Виходячи з її 

положень розробляють доктринальні документи з питань воєнної 

безпеки, зокрема Воєнна доктрина, Стратегічний оборонний 

бюлетень та Концепція розвитку сектору безпеки і оборони 

України. За результатами діяльності Збройних Сил України 

видається щорічник «Біла книга». 

2. Високий рівень учасників комунікації: 

− розробники ТО – Рада національної безпеки і оборони України 

(РНБО), Національний інститут стратегічних досліджень 

(НІСД), Національний університет оборони імені Івана 

Черняховського (НУО), структурні підрозділи Міністерства 

оборони України (МОУ) та Генерального штабу Збройних сил 

України (ГШ ЗСУ); 

− адресанти ТО – Президент України – Верховний 

Головнокомандувач Збройних Сил України, секретар РНБО, 

Кабінет Міністрів України, Міністр оборони України, 

Начальник ГШ ЗСУ; 

− адресати (рецептори) ТО – складові сектору безпеки і оборони 

(РНБО, МОУ, ЗСУ, Міністерство внутрішніх справ України 

(МВСУ), Національна гвардія України (НГУ), Національна 

поліція України (НПУ), Державна прикордонна служба 

України (ДПСУ), Державна міграційна служба України 

(ДМСУ), Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

(ДСУНС), Служба безпеки України (СБУ), Управління 
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державної охорони України (УДОУ), Державна служба 

спеціального зв’язку та захисту інформації України (ДССЗЗІУ), 

Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ) тощо; 

− редактори ТП – носії англійської мови переважно з-поміж 

іноземних радників при МОУ та ГШ ЗСУ; 

− адресанти ТП, які збігаються з адресантами ТО; 

− адресати (рецептори) ТП – закордонні дипломатичні 

установи, іноземні дипломатичні представництва, аташе з 

питань оборони, акредитовані в Україні, міжнародні 

організації (НАТО, ОБСЄ, ЄС, МКЧХ…), іноземні радники 

при МОУ та ГШ ЗСУ, міжнародна спільнота загалом. 

3. Функції текстів – директивна, регулятивно-нормативна, 

інформативно-аналітична та доктринально-регламентуюча (для ТО), 

регулятивно-нормативна та інформативно-аналітична (для ТП). 

4. Рівень перекладацької компетентності – знання поточної ситуації, 

оборонних процесів та військової справи загалом (військова 

складова), ступінь вивченості ТО тощо. 

5. Умови роботи перекладача, терміновість виконання перекладу, 

використання систем автоматизації перекладу. 

Центральне місце в моделі ВПП відводять перекладачу як головному 

суб’єкту системи лінгвістичного забезпечення військ, який одночасно 

виступає рецептором ТО, автором ТП і його першим редактором. Аналіз 

практики перекладу свідчить, що до перекладу воєнно-політичних текстів 

можуть залучатися: 

- військовослужбовці ЗСУ з вищою філологічною освітою; 

- цивільні працівники ЗСУ з вищою філологічною освітою; 

- перекладачі при посольствах США, Великобританії та Канади в 

Україні; 

- представники Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння; 

- викладачі іноземної мови НУО та ВІКНУ. 
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Така різноманітність перекладачів-виконавців свідчить про 

неоднаковий рівень професійної компетентності, що зі свого боку може 

вплинути на якість перекладу. Зважаючи на це, передбачаємо труднощі у 

відтворенні суто військових спеціальних термінів та понять. 

Функціональна компетентність військового перекладача – це 

сформована на відповідному рівні система професійних, соціальних і 

військово-спеціальних якостей, навичок і вмінь вирішувати типові 

(стереотипні, діагностичні, евристичні) завдання діяльності та виконувати 

головні службові функції [11, с. 22]. З огляду на те, що в особі військового 

перекладача держава бажає мати фахівця, який є філологом, перекладачем, 

офіцером, громадянином-патріотом, можна виокремити такі складові 

функціональної компетентності військового перекладача: філологічна 

(мовна, мовленнєва, перекладацька, комунікативна, лінгвокраїнознавча); 

військова (тактична, оперативно-тактична); громадянська (національно-

патріотична, цивільно-правова, соціокультурна, морально-етична тощо) [11, 

с. 22]. 

Мовні чинники, що визначають особливості перекладу воєнно-

політичних текстів, полягають у суттєвих відмінностях української та 

англійської мов завдяки їхній належності не тільки до різних гілок 

індоєвропейської родини мов (перша – до слов’янської, друга – до 

германської), а й до різних структурних типів мов: перша – синтетична мова, 

де граматичні значення синтезуються з лексичними в межах слова і 

передаються за допомогою зв’язаних граматичних морфем – флексій, а друга 

– аналітична мова, де граматичні відношення у реченні передають вільними 

граматичними морфемами. 

Міжкультурні чинники полягають у розбіжностях у розумінні 

основних військових понять і явищ в українській та англійській мовах. 

Процес перекладу передбачає проведення загального аналізу ТО, який 

містить розгляд структурних особливостей тексту, його лексичного 

наповнення та синтаксичних характеристик, а також формальне 
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представлення. Розуміння оригіналу перекладачем відрізняється від 

розуміння того самого тексту рецептором, що сприймає цей текст без наміру 

перекладати. Розуміння, орієнтоване на переклад, відрізняють дві характерні 

особливості: «завершеність» і зумовленість структурою МП [50, с. 163]. Далі 

виконують попередній перекладознавчий аналіз тексту з прогнозуванням 

можливих труднощів перекладу, пошук відповідників, добір еквівалентів, 

вибір методів та прийомів перекладу з метою відтворення смислової та 

стилістичної інформації оригіналу за допомогою засобів МП. Завершальним 

етапом для перекладача є процес редагування і вичитки ТП, після чого 

перекладений текст направляють на додаткову редакцію носіям англійської 

мови для приведення його у відповідність до норм і стандартів англійської 

мови, мовних та культурних особливостей англійського тексту. Далі 

переклад направляють до вищого воєнно-політичного керівництва держави 

для офіційного затвердження й оприлюднення. 

Таким чином, представлена модель ВПП схематично розкриває процес 

перекладу воєнно-політичних текстів з урахуванням актуальних мовних та 

позамовних чинників, що зумовлюють вибір перекладача. 

Вербальною моделлю ВПП слугують сформульовані в попередніх 

підрозділах розгорнуті визначення понять «воєнно-політичний переклад» та 

«воєнно-політичні тексти», що доповнюють концептуальний апарат ТВП. 

Таким чином, теоретична модель ВПП представлена у двох виявах: 

1) графічно – у вигляді трьох структурних схем: місце ВПП у складі 

ВП; місце воєнно-політичних текстів серед інших військових текстів; 

функціональна модель ВПП як схематичне представлення процесу 

перекладу воєнно-політичних текстів з урахуванням актуальних 

мовних та позамовних чинників, що зумовлюють вибір перекладача; 

2) вербально – шляхом формулювання розгорнутих визначень для 

поняття «воєнно-політичний переклад» та основної категорії ВПП – 

«воєнно-політичний текст». 
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Мета теоретичної моделі ВПП – надати загальне уявлення про ВПП як 

функціонально-прагматичний різновид військового перекладу зі 

спеціальними одиницями концептуального апарата ТВП, а також про процес 

та результат міжкультурної комунікативно-посередницької діяльності 

військового перекладача у воєнно-політичній сфері діяльності збройних сил з 

урахуванням актуальних мовних та позамовних чинників, що зумовлюють 

вибір перекладача. 

1.5. Стиле- та жанротвірні чинники, що визначають особливості 

українсько-англійського перекладу воєнно-політичних текстів 

На сьогодні особливості українсько-англійського напряму перекладу та 

всі основні труднощі цього перекладу найповніше висвітлено в навчальному 

посібнику-довіднику «Переклад з української мови на англійську мову» 

В. І. Карабана і Дж. Мейс [42]. Більшість наукових праць, присвячених 

військовому перекладу, деталізують особливості перекладу за напрямом 

іноземна мова – українська мова, що зумовлює актуальність нашого 

дослідження. 

Професійні перекладачі, як правило, перекладають лише рідною 

мовою, яку знають краще, ніж вивчену іноземну мову. В. І. Карабан 

наголошує, що хоча способи і прийоми перекладу та перекладацькі труднощі 

багато в чому подібні у випадках англо-українського та українсько-

англійського перекладу, все ж існує чимала кількість перекладацьких 

проблем, що стосуються окремо кожного з напрямів перекладу. Це 

зумовлено як особливостями граматичної будови, лексики, семантики, 

стилістики та прагматики мов оригіналу і перекладу, так і жанровими 

особливостями текстів, а також різною частотністю вживання мовних 

елементів – системних відповідників у мовленні [42, с. 13]. З метою 

виконання завдань міжнародного військового співробітництва постає 

необхідність здійснювати переклад як з англійської мови українською, так і 

навпаки. 
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Процедура перекладу воєнно-політичних текстів з української мови 

англійською відповідає запропонованій функціональній моделі ВПП. 

Водночас процедура перекладу Воєнної доктрини 2015 року та 

Стратегічного оборонного бюлетеня України «Дорожня карта оборонної 

реформи України» 2016 року мала свої особливості, що може обґрунтувати 

вибір мовних засобів та прийомів перекладу в ТП. Спочатку виконували 

переклад проєктів стратегічних документів для забезпечення роботи 

іноземних експертів. Справа в тому, що для забезпечення відповідності 

процесу оборонного планування стандартам НАТО з метою досягнення 

критеріїв членства в Альянсі, у процесі розробки стратегічних документів 

систематично проводять спільні засідання робочих груп із залученням 

іноземних експертів для отримання консультативно-дорадчої допомоги, 

здійснюють моніторинг, узагальнюють досвід та передові практики 

провідних держав світу з питань розроблення концепцій, доктрин і стратегій 

у воєнній сфері. Таким чином, переклад здійснювали на етапі розробки 

документів. Такий «режим» роботи має свої недоліки та переваги. З одного 

боку, перекладачі змушені працювати під тиском обмеженого часу в 

проміжках між засіданнями, що позначається на загальній якості перекладу. 

Знання жанрово-стильових та лексико-семантичних особливостей 

відтворення воєнно-політичних текстів значно сприятиме якісному та 

швидкому перекладу цих текстів. З іншого боку, з’являється слушна нагода 

проконсультуватися з іноземними експертами щодо сумнівних моментів. 

Далі здійснювали переклад остаточно узгодженого варіанта документа. При 

цьому важливо залучати саме військових перекладачів, оскільки відсутність 

військово-спеціальних знань у перекладачів-виконавців може призвести до 

хибного тлумачення військових явищ та процесів, а отже – помилок у 

відтворенні спеціальних військових термінів. 

Таким чином, процедура перекладу воєнно-політичних текстів 

зумовлює створення певних умов роботи перекладача, що в сукупності 

впливають на рішення перекладача. 
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Відповідно до запропонованої моделі ВПП, іншими позамовними 

чинниками, що визначають особливості перекладу воєнно-політичних 

текстів, є: адресант, адресат, ситуація спілкування або сфера вживання, мета 

повідомлення або функція, зміст або тема. Проаналізуємо зазначені чинники 

стосовно текстів, які є об’єктом нашого дисертаційного дослідження. Для 

зручності результати аналізу представимо у вигляді порівняльної таблиці 

жанрів воєнно-політичних текстів (Табл. 1.1): 

Табл. 1.1. Порівняння позамовних характеристик жанрів ВПП 

Жанр Адресант Адресат 
Сфера 

вживання 

Мета / 

Функція 
Зміст / Тема 

Стратегія 

національ-

ної безпеки 

Президент, 

Верховний 

Головноко-

мандувач 

Збройних 

Сил 

Виконав-

ча гілка 

влади 

Державна 

політика 

національ-

ної 

безпеки 

Доктри-

нально-

регла-

менту-

юча 

Цілі, загрози та основні напрями 

державної політики національної 

безпеки  

Воєнна 

доктрина 

Президент, 

Верховний 

Головноко-

мандувач 

Збройних 

Сил 

Збройні 

Сили 

України, 

складові 

сил 

оборони 

Воєнна 

політика 

Доктри-

нально-

регла-

менту-

юча 

Безпекове середовище в контексті 

воєнної безпеки; цілі та основні 

завдання воєнної політики; 

суспільно-політичні, економічні та 

інші умови реалізації воєнної 

політики; воєнно-політичні та 

воєнно-стратегічні обмеження; 

шляхи досягнення цілей воєнної 

політики; фінансування потреб 

оборони; управління ризиками 

Страте-

гічний 

оборонний 

бюлетень 

Президент, 

Верховний 

Головноко-

мандувач 

Збройних 

Сил 

Збройні 

Сили 

України, 

складові 

сил 

оборони 

Воєнна 

політика, 

військове 

будівницт-

во 

Доктри-

нально-

регла-

менту-

юча 

Система управління силами 

оборони; механізм імплементації 

оборонної реформи; мета та 

стратегічні цілі оборонної 

реформи; шляхи досягнення 

стратегічних цілей 

«Біла 

книга» 

Міністр 

оборони 

Широкий 

загал 

Військове 

будівництво, 

оборонна 

політика та 

політика 

безпеки 

Інфор-

маційно-

аналітич-

на 

Підсумки реформування Збройних 

Сил та участі в антитерористичній 

операції/операції Об’єднаних сил; 

система управління Збройними 

Силами, їхня структура, 

численність; підсумки розроблення, 
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модернізації, постачання, 

відновлення й утилізації озброєння 

та військової техніки, 

удосконалення матеріально-

технічного забезпечення; підготовка 

військ (сил); комплектування 

персоналом; реалізація гуманітарної 

політики у Збройних Силах і 

забезпечення соціальних гарантій 

військовослужбовців; міжнародне 

співробітництво, миротворча 

діяльність, контроль над озброєнням 

З огляду на наведену таблицю можемо зробити декілька висновків. По-

перше, оскільки такі жанри, як Стратегія національної безпеки, Воєнна 

доктрина та Стратегічний оборонний бюлетень, належать до 

концептуальних документів, вони формуються під впливом схожих 

екстралінгвальних чинників, мають ієрархічний зв’язок, що виявлений у 

послідовності розробки цих документів та ступені їх важливості, тому зміст 

одного тексту розкривається та уточняється за рахунок попереднього. 

Зважаючи на зазначене, можемо попередньо припустити, що в перекладі цих 

жанрів будуть застосовані схожі прийоми та стратегії. По-друге, особливістю 

зазначених жанрів є подвійна тематика: військова, яка є предметом мовлення, 

та законодавча, що виявляється в затвердженні цих документів відповідними 

указами Президента. По-третє, жанр «Біла книга» є документом нижчого 

рівня: з огляду на адресата, це відкритий документ, який легко отримати із 

загальнодоступних джерел (наприклад, на офіційній веб-сторінці 

Міністерства оборони України [153]). Однак, зважаючи на всеохопний 

характер та зміст, текст цього документа насичений різноманітною 

термінологією, що становитиме найбільшу складність у перекладі. 

Необхідно також зазначити, що не всі з наведених екстралінгвальних 

чинників релевантні для ТП. Зокрема, це стосується чинника адресата. 

Адресатом ТО виступають Президент України, Верховна Рада України, Рада 

національної безпеки і оборони України, Кабінет Міністрів України, 
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уповноважені органи з питань координації державного оборонного 

замовлення, Міністерство оборони України, інші органи управління, 

Генеральний штаб Збройних Сил України, місцеві державні адміністрації та 

органи місцевого самоврядування, сили оборони, інші органи, підприємства, 

установи та організації, які виконують завдання у сфері оборони. Адресантом 

ТП у всіх випадках будуть іноземні представники, а саме: аташе з питань 

оборони, акредитовані в Україні, іноземні радники при Міністерстві оборони 

України, закордонні дипломатичні установи, іноземні дипломатичні 

представництва, відповідні органи іноземних держав, міжнародні організації 

та міжнародна спільнота загалом. Таким чином, коло учасників комунікації в 

рамках досліджуваних жанрів має найвищий державний рівень, який висуває 

підвищені вимоги до перекладача під час здійснення перекладу. 

Іншим відмінним позамовним чинником є функція, або мета ТП, яка в 

усіх випадках полягатиме в інформуванні та представленні іноземній спільноті 

державної політики національної безпеки та оборони, стану військового 

будівництва, а також підсумків діяльності та реформування збройних сил. 

Аналогічно проаналізовано мовні характеристики жанрів ВПП 

(Табл. 1.2). 

Табл. 1.2. Порівняння мовних характеристик жанрів ВПП 

Жанр 
Композиційні 

характеристики 

Граматичні 

характеристики 

Лексичні 

характеристики 

Стратегія 

національної 

безпеки 

Оприлюднюються у 

формі указу Президента 

на затвердження рішення 

РНБОУ; текст має чіткі 

параметри нормативно-

правового документа з 

виокремленням 

тематично-смислових 

блоків, членуванням на 

параграфи, пункти, 

підпункти 

синтаксична 

структура 

ускладнена 

складнопідрядними 

і поширеними 

простими 

реченнями; 

широке 

використання 

безособових і 

наказових форм 

нейтральна лексика в 

прямому значенні; 

мовні штампи та кліше; 

спеціальна військова та 

міжгалузева лексика, 

що переважно відбиває 

предметні сфери 

воєнної політики, 

безпеки й оборони; 

Воєнна 

доктрина 

Стратегічний 

оборонний 

бюлетень 

«Біла книга» Чіткість композиційної спеціальна військова та 
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структури основного 

тексту забезпечена 

формалізованим, 

змістом, що фактично 

розкриває всі аспекти 

діяльності Збройних 

Сил України 

міжгалузева лексика, що 

переважно відбиває 

предметні сфери 

військового будівництва 

та діяльності Збройних 

Сил України 

Наведені чинники формують стильову домінанту воєнно-політичних 

текстів, яка має адекватно відтворюватися у перекладі. Особливості 

композиції та наявність міжгалузевої лексики у воєнно-політичних текстах є 

ознакою інтердискурсивності. 

Знання основних параметрів жанрів воєнно-політичних текстів 

допомагає перекладачеві свідоміше підійти до аналізу мовних засобів, що 

використовуються в кожному жанрі. Г. М. Стрелковський зазначає, що для 

практики перекладу аналіз мовних засобів корисно проводити шляхом 

порівняння МО та МП. Таке зіставлення дозволяє швидше дібрати необхідні 

функціональні еквіваленти з усієї сукупності різних елементів мови перекладу, 

оскільки обмежує вибір мовних засобів рамками відповідного жанру в МП. 

Мовна характеристика кожного військового жанру за трьома основними 

параметрами охоплює лексичні, граматичні та стилістичні особливості цих 

текстів. Саме ці особливості слугують для вираження відповідного параметру 

в кожному конкретному жанрі [100, с. 104]. 

Висновки до розділу 1 

1. Огляд еволюції становлення ВПП дозволяє зробити висновки щодо 

актуальності дослідження ВПП як одного з основних завдань ТВП на основі 

закономірностей загальної теорії перекладу та врахування 

міждисциплінарного характеру ВПП. 

2. Розвідка праць українських та іноземних перекладознавців свідчить 

про відсутність комплексних досліджень з ВПП. Автори радянського періоду 

зараховували тексти воєнно-політичного спрямування до суспільно-

політичного перекладу. Дисертаційні дослідження з проблематики 
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військового перекладу охоплюють лише окремі жанри ВПП за напрямом 

«іноземна – українська». Теоретичну основу дослідження ВПП становлять 

праці авторів радянського періоду та монографія В. В. Балабіна «Теоретичні 

засади військового перекладу в Україні». 

Аналіз практики військового перекладу показав, що найінтенсивніше її 

здійснюють за воєнно-політичною тематикою. Викладання навчальної 

дисципліни «Військово-політичний переклад» у ВІКНУ надає можливість 

практичної реалізації результатів цього дослідження. Загальний стан справ 

теорії та практики військового перекладу дозволяє говорити про зародження 

наукової школи військового перекладу в Україні. 

3. Порівняння ВПП із суспільно-політичним перекладом засвідчує 

коректність виокремлення ВПП у складі ТВП. Як аргумент наводяться такі 

ознаки воєнно-політичних текстів, як притаманність рис лише спеціального 

перекладу, орієнтація на вузькопрофесійну аудиторію, відсутність емоційно-

експресивного впливу на адресата. 

4. ВПП обслуговує сферу міжкультурної комунікації: воєнної 

політики, національної безпеки і оборони. Ці сфери зумовлюють змістовно-

тематичне наповнення воєнно-політичних текстів та вибір мовних засобів, 

що впливають на формування різних жанрових реалізацій таких текстів та 

адекватне відтворення їх у перекладі. 

Запропоновано власне розгорнуте визначення: Воєнно-політичний 

переклад (ВПП) – це функціонально-прагматичний різновид військового 

перекладу, здійснюваний з метою забезпечити виконання міжкультурної 

комунікативно-посередницької функції у сфері воєнної політики, 

національної/міжнародної безпеки і оборони. Об’єктом ВПП є воєнно-

політичні тексти, суб’єктом – перекладач, професійна компетентність якого 

має містити військову і цивільну складові. 

5. Використання назви поняття «воєнно-політичний текст» у такому 

вигляді обґрунтоване загальною тенденцією до унормування 

термінологічного вживання поняття «військовий текст» та розмежуванням 
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понять «військова політика» і «воєнна політика», в результаті чого було 

з’ясовано, що останнє поняття є ширшим і стосується стратегічно-

політичного рівня, тому взято за основу в назві воєнно-політичних текстів. 

Сформульовано власне розгорнуте визначення: воєнно-політичний 

текст – це функціонально-прагматичний різновид військового тексту, 

стильова домінанта, комунікативна функція, тематична настанова та 

композиційна структура якого формуються в межах офіційно-ділового стилю 

навколо основних концептів «війна» і «політика» та додаткових концептів – 

«безпека» і «військове будівництво». 

6. Тематична спрямованість воєнно-політичних текстів визначена 

категорією «політика» в умовах військової дійсності та виражена через 

відповідні лексичні номінації, об’єднані в лексико-семантичні поля «воєнна 

політика», «національна безпека», «військове будівництво», які далі 

конкретизуються та уточнюються функціонально-тематичними мікрополями. 

7. Стильова домінанта воєнно-політичних текстів зумовлена 

чинниками комунікації в межах офіційно-ділового стилю і виявлена в 

характерних жанрово-стильових ознаках через провідні функції – 

директивну, регулятивно-нормативну, доктринально-регламентуючу та 

інформативно-аналітичну. 

Необхідною передумовою адекватного перекладу воєнно-політичних 

текстів є відтворення в тексті перекладу жанрово-стильових ознак: 

імперативності, високого ступеня стандартизації мовних засобів, 

формальності, імперсональності, об’єктивності, беземоційності, шаблонності, 

стабільності композиції тексту, особливої термінології, специфічної 

синтаксичної конструкції. Особливості композиції воєнно-політичних текстів 

є ознакою інтердискурсивності. 

8. Жанрово-стильову диференціацію текстів у ВПП проведено на 

основі таких критеріїв: змістова спрямованість (змістово-тематичне 

наповнення); функціональне призначення (належність до функціонального 

стилю та функції тексту); спосіб викладення (визначена форма); орієнтація на 



85 

конкретного одержувача. Виокремлено п’ять жанрових груп воєнно-

політичних текстів: директивні, доктринально-регламентуючі, регулятивно-

нормативні, воєнно-дипломатичні, інформаційно-аналітичні. 

9. Варіант теоретичної моделі ВПП представлено вербально шляхом 

формулювання дефініції для спеціальних одиниць концептуального апарата 

ТВП «воєнно-політичний переклад» та «воєнно-політичний текст» та 

схематично – у вигляді функціональної моделі ВПП, яка розкриває процес 

перекладу воєнно-політичних текстів з урахуванням актуальних мовних та 

позамовних чинників, що зумовлюють вибір перекладача. Особливості 

англійського перекладу воєнно-політичних текстів визначають мовні та 

позамовні чинники: умови створення ТО, високий рівень учасників 

комунікації, функції ТО і ТП, рівень перекладацької компетентності, умови 

роботи, відмінності української та англійської мов, розбіжності в розумінні 

основних військових понять і явищ. Центральне місце в моделі ВПП 

відведено перекладачу як головному суб’єкту системи лінгвістичного 

забезпечення військ, який одночасно виступає рецептором тексту оригіналу, 

автором тексту перекладу і його першим редактором. Різноманітність 

перекладачів-виконавців свідчить про неоднаковий рівень професійної 

компетентності, що зі свого боку може вплинути на якість перекладу. 

10. Переклад українських воєнно-політичних текстів англійською 

мовою здійснюється з урахуванням міжмовних розбіжностей, які в перекладі 

зумовлюють такі трансформації, як перестановки та вилучення. 

11. Позамовні чинники – високий рівень та офіційний статус 

учасників комунікації (адресант, адресат), мета повідомлення й ситуація 

спілкування, зумовлюють вибір репродуктивної стратегії перекладу, що 

виявляється у вживанні еквівалентів, повного або часткового калькування та 

синтаксичного уподібнення. Чинник теми або змісту повідомлення 

виражений у різноманітності термінології досліджених жанрів. 

Зміст цього розділу висвітлено в публікаціях автора [73, 85, 77, 78, 86, 

88, 89, 87, 136].  



86 

РОЗДІЛ 2. ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВОЄННО-

ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТІВ 

2.1. Аналіз відтворення жанрово-стильових ознак воєнно-

політичних текстів 

Жанрово-стилістичні аспекти перекладу різних текстів досліджували 

О. І. Чередніченко, В. В. Коптілов, В. І. Карабан, Р. П. Зорівчак, М. О. Новікова, 

В. Д. Радчук, А. Г. Гудманян, Т. Є. Некряч, Л. В. Коломієць, В. В. Демецька, 

О. В. Дзера та інші відомі українські перекладознавці. Водночас жанрово-

стильові особливості військового перекладу в Україні обмежуються науково-

кваліфікаційними дослідженнями О. В. Юндіної і Л. М. Гончарук. 

В. В. Балабін зазначає, що «в наукових працях функціонально-

стилістична специфіка військового перекладу представлена здебільшого 

імпліцитно, якісні жанрово-стильові ознаки або параметри військового 

перекладу чітко не акцентовані, водночас володіння прийомами та технікою 

перекладу військових текстів різних стилів і жанрів традиційно вважають 

одним із завдань формування спеціальних компетентностей військового 

перекладача» [12, с. 194]. 

Дослідження жанрово-стильових та лексико-семантичних 

особливостей відтворення воєнно-політичних текстів проведено на матеріалі 

українських текстів: Стратегії національної безпеки, Воєнної доктрини та 

Стратегічного оборонного бюлетеня, які зараховуємо до доктринально-

регламентуючої жанрової групи, та «Білої книги», яка відповідає ознакам 

інформаційно-аналітичної жанрової групи, а також їх перекладів англійською 

мовою. Зазначені жанри раніше не були розглянуті в українському 

перекладознавстві, у зв’язку з чим вважаємо за потрібне зупинятися 

докладніше на їх описовому аналізі з урахуванням особливостей українсько-

англійського напряму перекладу зазначених текстів. 
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2.1.1. Формоутворювальні категорії воєнно-політичних текстів в 

оригіналі та перекладі 

Одним із основних параметрів, характерних для кожного окремого 

жанру, є провідна функція. Домінантною функцією для текстів указів та 

рішень є директивна, для текстів жанрів Стратегія національної безпеки, 

Воєнна доктрина, Стратегічний оборонний бюлетень – доктринально-

регламентуюча, для тексту жанру «Біла книга» – інформативно-аналітична. 

Зазначені функції реалізовані у воєнно-політичних текстах за 

допомогою різних категорій, які повинні бути адекватно відтворені в 

перекладі. Як зауважив О. В. Бондарко, функційна спрямованість цілісного 

тексту – оповіді, інструкції, наказу – визначає ймовірні закономірності 

вибору категорійних характеристик окремих висловлювань, зрештою – 

вибору тих чи тих форм способу, часу, особи тощо. Формуються «категорійні 

домінанти тексту»: домінанти реальності чи імперативу, наративного 

часового плану чи плану абстрактного теперішнього, домінанти 1-ї чи 3-ї 

особи тощо [21]. 

Центральною формоутворювальною категорією воєнно-політичних 

текстів офіційно-ділового стилю є категорія модальності. Це 

функціонально-семантична категорія, яка виражає різні види відношення 

висловлення до дійсності та ставлення мовця до змісту висловлювання [161, 

с. 303]. Модальність може мати значення «ствердження», «наказу», 

«побажання» і може бути виражена спеціальними формами способу, 

інтонації, а також модальними словами (наприклад, «можливо», «необхідно», 

«повинен»). 

У досліджених жанрах воєнно-політичних текстів переважає 

об’єктивний вид модальності, який виражає відношення змісту 

висловлювання до дійсності. 

Імперативна функція спонукання до дії є специфікою указів Президента 

України, які вводять в дію рішення Ради національної безпеки і оборони 

України, та самих рішень, якими затверджуються Стратегія національної 
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безпеки, Воєнна доктрина та Стратегічний оборонний бюлетень. Для 

підкреслення категоричності вживають неозначену форму дієслова 

(інфінітив) у значенні наказового способу. При цьому виконання постанов 

передбачене в майбутньому – безпосередньо після оприлюднення документу, 

а імперативність не допускає можливостей змін встановлених вимог. 

Постанови подаються у вигляді переліку чітко визначених дій і обов’язків 

суб’єктів, який однозначно сприймається як наказ. Наведемо приклад уривку 

з Воєнної доктрини: 

Відповідно до статті 107 

Конституції України, … 

постановляю: 

1. Увести в дію рішення Ради 

національної безпеки і оборони 

України від 2 вересня 2015 року «Про 

нову редакцію Воєнної доктрини 

України» (додається). 

2. Затвердити Воєнну 

доктрину України (додається). 

3. Визнати такими, що 

втратили чинність: … [178] 

Pursuant to Article 107 of the 

Constitution of Ukraine, … I hereby 

decree: 

1. To enact the decision of the 

National Security and Defence Council 

of Ukraine of September 24, 2015 «On 

a New Version of the Military Doctrine 

of Ukraine» (attached). 

2. To approve the Military 

Doctrine of Ukraine (attached). 

3. To recognise as such that no 

longer valid the following: … [173, 

p. 149] 

У наведеному мікроконтексті спонукальна модальність відтворюють в 

англійській мові за допомогою інфінітива дієслова з часткою to. Таким 

чином, як в оригіналі, так і в перекладі форма дійсного способу дієслів у 

значенні наказового способу виступає засобом вираження модальності. 

Іншим засобом вираження модальності виступають модальні дієслова: 

Державне управління має 

ґрунтуватися на принципах 

верховенства права, рівності 

громадян перед законом, чесності та 

Public administration shall be 

grounded on the principles of rule of 

law and equality of citizens before the 

law, honesty and transparency of public 
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прозорості влади, а його пріоритетом 

повинен стати захист прав, свобод і 

законних інтересів громадян, 

національних інтересів України. При 

цьому слід забезпечити: …[172] 

authorities, and its priority shall be the 

guaranteed protection of rights, 

freedoms and legitimate interests of 

people as well as national interests of 

Ukraine. In this context the following 

tasks are to be fulfilled: … [173, 

p. 144] 

Для досягнення цілей Воєнної 

доктрини загальний обсяг видатків на 

оборону має становити не менше 

трьох відсотків запланованого обсягу 

валового внутрішнього продукту на 

відповідний рік [178]. 

Total allocations for defence shall 

comprise not less than three percent of 

the expected GDP for the respective 

year [173, p. 164]. 

У наведених мікроконтекстах модальні дієслова має, повинен, слід у 

поєднанні з дієсловами недоконаного виду (ґрунтуватися) та неозначеної 

форми (стати, забезпечити, становити) відтворюють в англійській мові за 

допомогою модальних дієслів shall та to be to. Отже, у текстах оригіналу та 

перекладу модальність необхідності реалізована на граматичному рівні. 

Засобами вираження модальності на лексичному рівні виступають 

модальні слова, що позначають необхідність, обов’язковість, повинність 

тощо. Наприклад: 

Реформу необхідно 

впроваджувати таким чином, щоб 

мінімізувати можливий негативний 

вплив на бойову готовність та 

спроможності сил оборони [184]. 

The reform must be 

implemented to minimise the potential 

negative effect on combat readiness and 

capabilities of the defence forces [173, 

p. 202]. 

У перекладі модальне слово необхідно відтворено за допомогою 

модального дієслова must, яке повністю передає модальне значення 

необхідності. 
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Таким чином, проведений порівняльно-перекладацький аналіз категорії 

модальності в оригіналах і перекладах воєнно-політичних текстів свідчить, 

що модальність є специфічною жанровою особливістю досліджуваних 

воєнно-політичних текстів, яка має бути адекватно відтворена в перекладі. 

Найчастіше модальність реалізовують у наказових реченнях з індикативними 

формами дієслова (увести в дію, затвердити, визнати, розробити, внести на 

розгляд, забезпечити, ужити заходів), що виражають спонукання до дії з 

метою виконання наказу або розпорядження в майбутньому – безпосередньо 

після оприлюднення документа. Підсилюють дію додаткові лексичні засоби 

та модальні слова: необхідно, в установленому порядку, у тримісячний 

строк. У перекладі англійською мовою імперативність відтворена переважно 

тими самими засобами, як і в тексті оригіналу, тобто повними граматичними 

еквівалентами (наприклад, за допомогою інфінітива дієслова з часткою to). 

Форми теперішнього часу вживають для позначення реального стану речей, 

вони передають дію, яка передбачається в майбутньому, з модальним 

значенням необхідності, обов’язковості, повинності (модальні дієслова має, 

повинен, слід). У перекладі лексичні засоби вираження модальності 

відтворюють на лексико-граматичному рівні. 

Категорія модальності пов’язана з категорією темпоральності. Це 

функціонально-семантична категорія, що виражає часові відношення в 

мовній системі, позначені стандартними граматичними, словотвірними, 

синтаксичними й лексичними засобами, та часові відношення в мовленні у 

вигляді часової локалізації події у її відношеннях до часу інших подій у 

висловленні, тексті [156, с. 722]. Функція, яку виконує текст, зумовлює 

використання часових форм. У доктринально-регламентуючих документах 

переважають форми теперішнього та майбутнього часу. 

Функція жанру «Біла книга» полягає в інформуванні та звітуванні про 

результати діяльності, що зумовлює переважне використання форм минулого 

часу: 

У 2015 р. Збройні Сили In 2015 the Armed Forces of 
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України відновили спроможність 

виконувати покладені завдання, 

запобігли поширенню кризової 

ситуації на інші українські регіони, 

забезпечили стримування збройного 

конфлікту … [206, с. 80]. 

Ukraine resumed their ability to 

perform assigned tasks, prevented the 

crisis extension to the other Ukrainian 

regions, provided containment of armed 

conflict … [207, p. 80]. 

Теперішній час застосовують рідше, з метою констатації фактів: 

Комітет реформ складається з 

п’яти підкомітетів, кожен з яких 

очолює посадова особа, яка особисто 

відповідає та звітує за успішну та 

вчасну імплементацію відповідної 

стратегічної цілі [208, с. 8]. 

The Reform Committee consists 

of five subcommittees, each chaired by 

an official who is personally responsible 

and accountable for the successful and 

timely implementation of the relevant 

strategic objectives [209, p. 8]. 

У перекладі категорія темпоральності відтворена повними 

граматичними еквівалентами. 

Позамовний чинник адресанту реалізують за допомогою категорії 

персональності. Це функціонально-семантична категорія, інтегрована 

розподілом знакових одиниць у мовній системі й мовленні відповідно до 

особи мовця, адресата, об’єкта дії, неучасників акту спілкування [156, с. 554]. 

Як зазначає Н. Ю. Ясакова, персональний статус висловлювань, що 

становлять текст документа, і персональні домінанти документів певного 

зразка є стандартними, відображають жорстку регламентованість 

комунікативних ситуацій, властиву офіційному дискурсу [118, с. 49]. 

Категорія персональності в ТО указів та рішень реалізована в означено-

особових реченнях дієсловами першої особи однини наказового способу 

теперішнього та минулого часу. Індивідуальність автора (Президент України 

– в тексті указу та Секретар Ради національної безпеки та оборони України – 

в тексті рішення) прихована типом документа та виключає суб’єктивність 

подання інформації, оскільки зміст тексту залежить не від інтенції автора, а 

від політичних цілей держави загалом. В англійському перекладі займенник 
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«I» вживають із метою збереження граматичної форми, він унеможливлює 

суб’єктивність подання інформації, тому переклад можна вважати 

адекватним. Проілюструємо зазначене уривком з Указу та уривком з 

Рішення: 

Відповідно до статті 107 

Конституції України постановляю: 

… [172] 

According to Article 107 of the 

Constitution of Ukraine I decree: … 

[173, p. 137] 

Розглянувши проект Стратегії 

національної безпеки України та 

попередні результати проведення 

комплексного огляду сектору безпеки 

і оборони України, Рада 

національної безпеки і оборони 

України вирішила: … [172] 

Having considered the draft of the 

National Security Strategy of Ukraine and 

preliminary results of a Comprehensive 

review of Ukraine’s defence and security 

sector, the National Security and 

Defence Council of Ukraine has 

decided: … [173, p. 137] 

У наведених мікроконтекстах в ТО застосовані морфологічні засоби 

вираження категорії персональності: флексії дієслів теперішнього та 

минулого часу дійсного способу (постановляю, вирішила). Форма першої 

особи, на думку Н. Ю. Ясакової, є принциповою для творення 

перформативного значення, коли реалізація дії збігається з її вербалізацією, а 

документ виступає формою фіксування та свідченням юридичної чинності 

названої дії [118, с. 49]. У ТП категорія персональності відтворена в першому 

прикладі завдяки використанню дієслова теперішнього часу із займенником 

1-ї особи однини (I), тобто відбувається заміна граматичного засобу 

вираження персональності ТО на лексичний засіб ТП, у другому прикладі – 

шляхом добору граматичного еквівалента англійської мови (форма перфекту 

теперішнього часу дієслова в 3 особі однини – has decided). 

Для текстів «Білої книги» характерними є безособові конструкції з 

предикативами на -но, -то, які в перекладі відтворюють за допомогою 

пасивних речень: 
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З лютого по вересень 2018 р. у 

Повітряних Силах проведено 

експеримент зі створення сучасної 

системи кадрового менеджменту, під 

час якого: 

 уточнено методики з 

порядку визначення рейтингу 

військовослужбовців …; 

 сформовано та 

організовано роботу Комісії з 

відбору кандидатів до призначення 

на посади за рейтинговим 

принципом; 

 розроблено та апробовано 

спрощений порядок підготовки та 

прийняття кадрових рішень на 

підставі затверджених рейтингових 

списків; ... [212, с. 75] 

From February to September 

2018, the Air Force conducted an 

experiment to establish a modern 

personnel management system, during 

which the following activities were 

carried out: 

 Methods and scoring 

procedures for the military were 

clarified …; 

 The Selection Commission of 

Candidates for appointment to positions 

on a rating basis was formed and its 

operating procedures were set up; 

 The simplified procedure for 

the preparation and approval of 

personnel decisions based on approved 

rating lists of personnel was developed 

and tested; ... [213, p. 75] 

Особливості відтворення воєнно-політичних текстів на синтаксичному 

рівні пов’язані з тяжінням їх до синтаксичної структури, ускладненої 

складнопідрядними реченнями і поширеними простими реченнями з чітким 

членуванням на параграфи, пункти, підпункти з яскраво вираженим зв’язком 

між частинами синтаксичного цілого (наприклад: у зв’язку з ..., з метою ..., на 

підставі ..., з огляду на ..., виходячи з … тощо). Стильова риса – 

об’єктивність сприяє синтаксичній однорідності текстів, уніфікації 

синтаксичних моделей. Ускладненість синтаксичних конструкцій реалізована 

активним використанням однорідних членів речення, численними 

відокремленими зворотами, вступними конструкціями, віддієслівними 

іменниками. 
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Зазначене проілюструємо на прикладі уривку зі Стратегії національної 

безпеки України: 

Виходячи з довгострокової цілі 

приєднання до загальноєвропейської 

системи безпеки, основу якої складає 

НАТО, Україна поглиблюватиме 

співробітництво з Альянсом з метою 

досягнення критеріїв, необхідних для 

набуття членства у цій організації, за 

напрямами: 

поглиблення політичного 

діалогу з питань упровадження 

демократичних реформ і забезпечення 

регіональної безпеки; 

реалізації коротко- та 

середньострокових заходів щодо 

підвищення обороноздатності України, 

зокрема проведення спільних навчань; 

розвитку взаємодії в сфері 

безпекового і оборонного планування, 

зокрема шляхом періодичного 

проведення комплексного огляду 

сектору безпеки і оборони, за 

результатами якого 

уточнюватимуться документи 

оборонного і безпекового планування; 

… [172]. 

Based on long-term goals of 

joining the European security system, 

which is based on NATO, Ukraine will 

deepen cooperation with the Alliance to 

achieve the criteria required for 

membership in this organization in the 

following areas: 

fostering political dialogue on 

democratic reforms and ensuring 

regional security; 

implementation of the short term 

and medium-term measures to 

strengthen defence capabilities of 

Ukraine, including conduction of joint 

exercises;  

development of cooperation in 

security and defence planning, inter alia 

by conducting regularly comprehensive 

defence and security sector reviews, on 

the basis of which defence and security 

planning documents shall be updated; … 

[173, p. 145]. 

У наведеному мікроконтексті ускладненість синтаксичної структури в 

перекладі збережена завдяки синтаксичному уподібненню. Численні 

однорідні члени речення, представлені переважно підметами, вираженими 
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іменником у формі родового відмінка, у перекладі передано іменником та 

герундієм, що забезпечує адекватне відтворення. 

Інша стильова особливість доктринально-регламентуючих текстів 

полягає в намаганні надати вичерпний перелік ознак, дій, явищ, що 

відображено в поданні інформації у вигляді складних речень з численними 

переліками, які можуть нараховувати до 11 блоків з однорідними членами 

речення, що позначають однотипні поняття. Більшість таких однорідних 

членів речення представлена переважно дієсловами в неозначеній формі 

(зосередити, розширити, забезпечити, удосконалити, посилити, зміцнити 

тощо) та віддієслівними іменниками (зміщення, забезпечення, формування, 

посилення, удосконалення, усунення, уточнення тощо). У перекладі однорідні 

члени відтворено іменниками, дієсловами з часткою to, герундієм: 

Буде прийнята Національна 

розвідувальна програма, у рамках 

реалізації якої необхідно: 

зосередити зусилля 

розвідувальних органів на…; 

розширити спроможності 

агентурної розвідки; 

забезпечити розвиток 

спроможності технічної розвідки…; 

удосконалити інформаційно-

аналітичну діяльність…; 

зміцнити взаємодію 

розвідувальних органів ... [172] 

The National Intelligence 

Program shall be adopted, which will 

stipulate:  

focusing intelligence efforts on 

…; 

expanding capabilities of human 

intelligence; 

ensuring the development of 

capabilities of the technical 

intelligence…; 

improving information and 

analytical work…; 

strengthening intelligence 

cooperation ... [173, p. 143] 

Як зазначає В. І. Карабан, побудова англійських речень (тобто їх 

синтаксичне структурування та лексичне наповнення) і вживання їх у 

мовленні у відповідності з інтенцією автора оригіналу, стильовими та 
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контекстуальними умовами є двома важливими аспектами мовної та 

комунікативної компетенції перекладача англійською мовою [42, с. 18]. 

Таким чином, ознаки офіційно-ділового стилю, притаманні воєнно-

політичним текстам, визначені провідною функцією донесення офіційної 

інформації доктринального/концептуального характеру у поєднанні зі 

стійкими схемами стереотипів, які реалізують цю функцію. Знання функцій 

вихідного тексту та його місця у вихідній культурі допомагає оцінити 

значущість окремих елементів вихідного тексту. До таких елементів, що 

підлягають збереженню в перекладі, зараховуємо особливості синтаксичної 

структури воєнно-політичних текстів, категорію модальності, темпоральності 

та персональності. 

2.1.2. Структура доктринально-регламентуючих текстів в оригіналі та 

перекладі 

Доктринально-регламентуючі тексти Стратегії національної безпеки, 

Воєнної доктрини та Стратегічного оборонного бюлетеня мають схожу 

зовнішню структуру. ТО оприлюднюються у вигляді трьох окремих текстів з 

такою послідовністю: Указ Президента України, Рішення Ради національної 

безпеки і оборони України і власне текст документу – Стратегія 

національної безпеки, Воєнна доктрина та Стратегічний оборонний 

бюлетень відповідно. Деякі документи містять додатки. 

Тексти указу та рішення відповідають усім ознакам законодавчих 

текстів офіційно-ділового стилю: їм притаманні чіткість та однозначність 

висловлювання, наказовий характер та шаблонність, що забезпечує адекватне 

сприйняття та розуміння тексту, а також підвищує його інформативність. 

Основною вимогою до перекладу цих жанрів є еквівалентність форми і 

змісту документу, пріоритетне відтворення референційних значень мовних 

одиниць ТО англійською мовою за допомогою стандартизованих 

відповідників. 
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Тексти указу та рішення мають схожі зовнішні реквізити, які містять 

складну назву нормативно-правового акту з реєстраційним номером та 

датою: 

Указ Президента України Про 

рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 2 вересня 2015 

року «Про нову редакцію Воєнної 

доктрини України» [178] 

Decree of the President of 

Ukraine «On the Decision of the 

National Security and Defence Council 

of Ukraine of 24 September 2015 «On a 

New Version of the Military Doctrine of 

Ukraine» [173, p. 149] 

Рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 6 

травня 2015 року «Про Стратегію 

національної безпеки України» [172] 

Decision of the National Security 

and Defence Council of Ukraine of May 

6, 2015 «On National Security Strategy 

of Ukraine» [173, p. 137] 

У наведених прикладах спостерігаємо збереження всіх зовнішніх 

елементів в ТП. 

Далі йде постановча частина, що містить нормативні приписи – 

розпорядження, представлені у вигляді нумерованого списку. 

Прескриптивно-регулятивний характер забезпечено чітко визначеною 

граматичною формою викладу у вигляді стверджувальних речень та 

характерними мовними засобами у вигляді дієслів, вжитих у наказовому 

способі (увести в дію, затвердити, визнати, схвалити, завершити, 

розробити, забезпечити, підготувати, доопрацювати тощо). У перекладі 

наказовий характер відтворено за допомогою інфінітива дієслова з часткою 

to (to introduce, to approve, to recognize, to complete, to develop, to ensure, to 

adopt, to prepare, to finalize etc.). Проілюструємо зазначене уривком з указу: 

Відповідно до статті 107 

Конституції України постановляю: 

1. Увести в дію рішення Ради 

національної безпеки і оборони 

України від 6 травня 2015 року «Про 

According to Article 107 of the 

Constitution of Ukraine I decree: 

1. To introduce into effect the 

decision of the National Security and 

Defence Council of Ukraine of 6 May 
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Стратегію національної безпеки 

України» (додається). 

2. Затвердити Стратегію 

національної безпеки України 

(додається). 

3. Визнати такими, що 

втратили чинність: … [172] 

2015 «On National Security Strategy of 

Ukraine» (attached). 

2. To approve the National 

Security Strategy of Ukraine (attached). 

3. To recognize as such that no 

longer valid the following: … [173, p. 137] 

Заключна частина текстів указу та рішення містить назву посади 

особи, яка видала документ (для указу це Президент України – President of 

Ukraine, для рішення – Секретар Ради національної безпеки і оборони 

України – Secretary of the National Security and Defence Council of Ukraine), 

особистий підпис та його розшифрування (ініціал і прізвище), місце і дата 

видачі, порядковий реєстраційний номер, оскільки нормативні правові акти 

підлягають обов’язковій державній реєстрації та обліку. 

Обов’язковим елементом тексту рішення, який має відтворюватися в 

ТП, є гриф введення в дію: 

Введено в дію 

Указом Президента України 

від 26 травня 2015 року № 

287/2015 [172] 

Brought into force:  

By the Decree of the President of 

Ukraine of 26 May 2015 No. 287/2015 

[173, p. 137] 

Власне тексти Стратегії національної безпеки, Воєнної доктрини та 

Стратегічного оборонного бюлетеня починаються з грифу затвердження, 

що розташований у верхній правій частині документа: 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Указом Президента України 

від 24 вересня 2015 року № 

555/2015 [178] 

APPROVED 

by the Decree of the President of 

Ukraine No. 555/2015 of September 24, 

2015 [173, p. 149] 

У наведеному прикладі в ТП повністю відтворено всі елементи грифу 

затвердження: слово ЗАТВЕРДЖЕНО, назва акту і органу, який його 

затвердив, дата та реєстраційний номер акта. 
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Далі йде назва документа: 

Стратегія національної безпеки 

України 

National Security Strategy of 

Ukraine 

Воєнна доктрина України Military Doctrine of Ukraine 

(Military Security Strategy of Ukraine) 

Стратегічний оборонний 

бюлетень України 

Strategic Defence Bulletin of 

Ukraine (Roadmap for Defence Reform 

in Ukraine) 

У тексті Воєнної доктрини міститься преамбула, у Стратегічному 

оборонному бюлетені – вступ. 

Тексти документів складаються з розділів, які мають заголовки і 

пронумеровані арабськими / римськими цифрами, перший з яких – 

Загальні / Основні положення (INITIAL/MAIN PROVISIONS), де подано 

визначення / загальна мета документа, вказано правову основу, терміни, 

вжиті в документі, та їхні визначення, а останній – Прикінцеві 

положення / Заключна частина (FINAL PROVISIONS). Розділи містять 

підрозділи, які пронумеровані арабськими цифрами. Розділи й підрозділи 

містять завершені нормативні положення, які розкривають зміст документа. 

Характерною особливістю композиції ТО є подання нормативних 

положень у вигляді окремих блоків, що забезпечує зручність та 

однозначність сприйняття. Деякі блоки містять вичерпні переліки ознак, дій 

та явищ для точного та повного представлення інформації. 

Усі тексти в кінці містять назву посади особи, яка готує проект указу 

(Глава Адміністрації Президента України – Head of the Presidential 

Administration of Ukraine), особистий підпис та його розшифрування (ініціал і 

прізвище). 

Така чітка структура та композиція ТО, а також організація 

мовленнєвих засобів зумовлені комунікативною метою документів – 

спонуканням до дії, виконання постанов та рішень, доведення важливої 

інформації державного значення. Як зазначає Л. Л. Нелюбін, у перекладі 
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документів «необхідна гранична близькість, якщо можна, не тільки до думки, 

а й до форми оригіналу. Потрібно зберігати архітектоніку і рубрикацію 

тексту документа, його форму і специфіку формуляра» [68, с. 89]. Чіткість 

композиційної структури ТО повністю зберігається у ТП. 

Аналіз оригіналів доктринально-регламентуючих текстів показав, що 

документи розробляються за стандартною схемою, вони містять низку 

уніфікованих елементів та характеризується послідовністю викладення 

матеріалу. З огляду на схожість жанрової композиції ТО передбачаємо 

подібність жанрово-стильових особливостей перекладу Стратегії 

національної безпеки, Воєнної доктрини та Стратегічного оборонного 

бюлетеня та застосування схожих прийомів та стратегії перекладу. 

2.2. Жанрово-стильові особливості перекладу Стратегії 

національної безпеки 

Переходячи до розгляду жанрово-стильових особливостей перекладу 

визначеного емпіричного матеріалу, розпочнемо з жанру стратегії. 

Стратегія є своєрідним інструментом державної влади, за допомогою 

якого політичні рішення, які знайшли своє відображення в законах, 

концепціях та інших керівних документах з питань забезпечення 

національної безпеки, трансформуються у відповідні програми, проєкти, 

плани, бюджети тощо. Тому законодавством багатьох країн передбачена 

обов’язкова розробка Стратегії національної безпеки [98, с. 644]. 

Стратегія національної безпеки – це основний документ оборонного 

планування, що визначає загальні принципи, пріоритетні цілі, завдання і 

механізми захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави 

від зовнішніх і внутрішніх загроз. Цей документ обов’язковий до виконання 

та є основою для розроблення інших документів стратегічного планування у 

сфері забезпечення національної безпеки: Концепції розвитку сектору 

безпеки і оборони, Воєнної доктрини, інших галузевих стратегій [172]. 
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Документ розробляється Кабінетом Міністрів України на чолі з 

Прем’єр-міністром України і затверджується Президентом України, після 

чого представляється Верховній Раді України. Верховна Рада України 

підтримує чи не підтримує через бюджетний процес стратегію виконавчої 

гілки влади. 

Як і будь-який інший нормативно-правовий акт, Стратегія 

національної безпеки підлягає процедурі офіційного оприлюднення 

(промульгації) як завершальної стадії законодавчого процесу в офіційному 

друкованому виданні (газеті «Урядовий кур’єр», інформаційному бюлетені 

«Офіційний вісник Президента України», журналі «Офіційний вісник 

України»). 

Період дії чинної редакції Стратегії національної безпеки України 

визначається протягом часу до змін в зовнішній і внутрішній обстановці в 

Україні, зокрема зміною в ландшафті безпеки. 

Загалом із часів проголошення незалежності України було розроблено 

та оприлюднено три стратегії: Стратегія національної безпеки України 

«Україна у світі, що змінюється» 2007 року [168], Стратегія національної 

безпеки України «Україна у світі, що змінюється» 2012 року [170], 

Стратегія національної безпеки України 2015 року [172]. 

Переклади Стратегії національної безпеки англійською мовою 

здійснюють з метою інформування іноземної спільноти про зміни в секторі 

безпеки і оборони та для розуміння стану наближення законодавства України 

до західних норм міжнародного права. Це дозволяє іноземним фахівцям 

орієнтуватися в чинному на сьогодні нормативно-правовому середовищі 

України та слугує інструментом для оцінки потенціалу з подальшого 

вдосконалення законодавства у цій сфері. 

Переклади текстів, взятих як емпіричний матеріал для нашого 

дослідження, опубліковані у виданнях різних років збірника «Нормативно-

правова база у галузі безпеки і оборони України», підготовлених Центром 

досліджень армії, конверсії та роззброєння спільно з Женевським центром 
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демократичного контролю над збройними силами [171, 173]. У зазначеному 

збірнику зібрані закони, укази та постанови з ключових питань національної 

безпеки і оборони, які становлять нормативно-правову базу сектору безпеки 

України. Збірник призначений для широких читацьких кіл та перебуває у 

відкритому доступі. 

Таким чином, для аналізу текстів оригіналів та перекладів Стратегій 

національної безпеки України з 2007 по 2015 рр. були взяті офіційні видання 

як оригіналів, так і перекладів. Під час пошуку емпіричного матеріалу нам 

вдалося знайти два варіанти перекладу Стратегії національної безпеки 

України 2015 року – один переклад з позначкою «неофіційний», виданий 

Національним інститутом стратегічних досліджень, другий – з офіційного 

збірника «Нормативно-правова база у галузі безпеки і оборони України». 

З практичної точки зору необхідності в декількох перекладах одного й 

того самого тексту, який функціонує в офіційно-діловій сфері, не виникає. У 

військовій сфері, з огляду на адресованість перекладу відносно вузькому 

колу учасників комунікації, випадки повторних перекладів скоріше є 

винятками з правил, адже множинність перекладів характерна для текстів 

художнього стилю. 

«Суб’єктивно-об’єктивна діяльність перекладача як посередника у 

двомовній комунікації є фактором множинності перекладів, ступінь якої 

залежить від жанру тексту, його часових та просторових характеристик, 

розвиненості перекладацької традиції та рецептивних можливостей цільової 

мови і культури» [109, с. 162]. 

Як зазначає О. В. Ребрій, повторні переклади, виконані з 

усвідомленням наявності попередніх перекладів, виправдовують себе завдяки 

встановленню різниці між ними. Цю різницю можна побачити в застосованих 

стратегіях, які характеризують подальші переклади і формуються на основі 

припущення, що попередні версії більше не є прийнятними в цільовій 

культурі. Таке припущення ґрунтується на соціальних чи ідеологічних 

засадах, а не на недоліках попередніх перекладів [цит. за: 92, с. 307]. 
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Представники школи лінгвістичного перекладознавства визнають 

множинність перекладу об’єктивною складовою перекладацької практики, 

що ґрунтується на двох базових принципах теорії еквівалентності. Першим є 

виведення еквівалентності за межі мовних одиниць і визнання поряд із 

мовною також текстуальної та комунікативної еквівалентності. Другим є 

визнання принципової неможливості встановлення повної еквівалентності 

між текстом оригіналу та текстом перекладу [51, с. 55]. Звідси випливає 

теоретична можливість множинного перекладу не тільки художнього, а й 

будь-якого іншого типу тексту [92, с. 307]. 

Існування двох різних перекладів одного тексту Стратегії 

національної безпеки дозволяє здійснити порівняльний аналіз цих перекладів 

з метою визначення наявності або відсутності розходжень стратегічного 

характеру. 

Уживання у практичних розділах дисертаційного дослідження понять 

«еквівалентність» та «адекватність» зобов’язує звернутися до їх визначення. 

Питанню перекладацької еквівалентності присвячені праці багатьох 

іноземних учених (Ж.-П. Віне та Ж. Дарбельне [143], Р. Якобсон [130], 

Ю. Найда [134, 135], Дж. Кетфорд [122], Дж. Гаус [129], М. Бейкер [119], 

П. Ньюмарк [138], П. Фосетт [123]). Д. Кенні вважає еквівалентність досить 

суперечливим поняттям, яке розглядають по-різному: «як необхідну умову 

перекладу, перешкоду на шляху до перекладознавства або корисну категорію 

для опису перекладів» [131, с. 96]. В. Н. Комісаров зазначає, що 

«еквівалентний переклад» та «адекватний переклад» є поняттями 

неідентичними, хоча й тісно взаємопов’язані. Термін «еквівалентність», на 

його думку, – це смислова спільність прирівнюваних одна до одної одиниць 

мови й мовлення. Термін «адекватний переклад» має ширше значення та 

використовується як синонім «гарного» перекладу, тобто перекладу, який 

забезпечує необхідну повноту міжмовної комунікації в конкретних умовах 

[52, с. 233]. На думку О. Д. Швейцера, еквівалентність означає відповідність 

ТП оригіналу, а адекватність – відповідність перекладу як процесу певним 
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комунікативним умовам. Повна еквівалентність поредбачає вичерпну 

передачу комунікативно-функціонального інваріанта, тобто йдеться про 

максимальне наближення перекладу до оригіналу. Вимога адекватності має 

оптимальний характер: переклад має оптимально відповідати певним 

комунікативним цілям та завданням [111, с. 95]. 

Таким чином, під час оцінки якості перекладу воєнно-політичних 

текстів до уваги беремо два критерії: еквівалентність лексико-семантичних 

особливостей та адекватність – жанрово-стильових. Поняття 

«еквівалентність» застосовуємо на рівні системи мови, еквівалентними 

можуть бути мовні елементи: слова, словосполучення і штампи. Адекватність 

– це рівень мовлення, адекватними можуть бути лише мовленнєві акти, взяті 

з їхніми локутивними, іллокутивними та перлокутивними складовими в 

мовленнєвому та/або ситуативному контексті. У випадку конфліктності на 

лексико-семантичному рівні в перекладі воєнно-політичних текстів пріоритет 

слід надавати еквівалентності. 

Еквівалентність перекладу на рівні слів та словосполучень 

забезпечують за допомогою вживання еквівалентів або еквівалентних 

відповідників, під яким ми розуміємо відповідники з мінімальною 

залежністю від контексту, словникові відповідники, еквівалентні терміни та 

усталені вирази: розв’язати воєнну агресію – launch a military aggression, 

світовий порядок – world order, на міжнародній арені – at the international 

arena, політика національної безпеки – national security policy, відновлення 

територіальної цілісності – restoration of territorial integrity, тимчасово 

окупована територія – temporarily occupied territory, застосування сили – use 

of force, аналітичні і експертні установи – think tanks. 

Вживання еквівалентів фіксуємо в перекладі ергонімів: «Вишеградська 

група» – the Visegrád Group, ГУАМ – GUAM, ЦЄІ – CEI, ОЧЕС – BISEC. 

Жорстка регламентація Стратегії національної безпеки з жанрового 

погляду робить її зручнішою для сприйняття та зумовлює широке 

використання стійких фразеологічних виразів та кліше у перекладі (увести в 
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дію – to introduce into effect, ужити заходів – to take measures, урахувати – to 

take into consideration, проводити політику – to pursue the policy, захист 

національних інтересів – protection of national interests, досягти цілі – to 

achieve an objective тощо). 

На рівні розгорнутого словосполучення спостерігаємо випадки 

застосування синтаксичного уподібнення (дослівного перекладу), способу 

перекладу, при якому синтаксична структура оригіналу перетворюється на 

аналогічну структуру МП. Синтаксичне уподібнення може призвести до 

повної відповідності кількості мовних одиниць та порядку їх розташування в 

оригіналі та перекладі. Як правило, застосування синтаксичного уподібнення 

супроводжується деякими змінами структурних компонентів [52, с. 172–186]. 

Наприклад: 

… підриву суспільно-

політичної стабільності … [172] 

… undermining its social-political 

stability … [173, p. 139] 

… формування умов для вступу 

в НАТО … [172] 

… forming conditions for 

accession to NATO … [173, p. 138] 

… поступального суспільно-

політичного й соціально-

економічного розвитку … [172] 

… sustainable socio-political and 

socio-economic development … [173, 

p. 138] 

… порушення прав, свобод і 

законних інтересів громадян та 

суб’єктів господарської діяльності … 

[172] 

… violation of the rights, 

freedoms and legal interests of the 

citizens and economic entities … [173, 

p. 139] 

… поширення корупції, її 

укорінення в усіх сферах державного 

управління … [172] 

… spreading of corruption and its 

rooting in all spheres of public 

administration … [173, p. 139] 

Для подолання об’єктивних труднощів при перекладі застосовують 

прийоми перекладу – конкретні дії або операції, викликані труднощами, що 

виникли в процесі перекладу [65, с. 197]. 
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Основою більшості прийомів перекладу є трансформація, яка полягає в 

зміні формальних (лексичні або граматичні трансформації) або семантичних 

(семантичні трансформації) компонентів при збереженні інформації, 

призначеної для передавання [65, с. 201]. Оскільки трансформації 

відбуваються з мовними одиницями, що мають як план змісту, так і план 

вираження, вони мають формально-семантичний характер, змінюючи як 

форму, так і значення одиниць тексту оригіналу [52, с. 43]. 

У результаті порівняльно-перекладознавчого аналізу текстів оригіналу 

та перекладу виявлено, що найчастотнішими є випадки застосування 

перестановки: 

… комплексне реформування 

системи забезпечення національної 

безпеки … [172] 

… complex reform of the 

national security system … [173, 

p. 138] 

… сектор безпеки і оборони 

… [172] 

… security and defence sector 

… [173] 

… уразливість об’єктів 

критичної інфраструктури, 

державних інформаційних ресурсів 

до кібератак … [172] 

… vulnerability of the critical 

infrastructure objects, public 

information assets to cyber-attacks … 

[173, p. 140] 

У вищенаведених прикладах трансформація перестановки зумовлена 

міжмовними розбіжностями. Відповідно до норм української мови ключове 

слово в багатокомпонентному терміні, як правило, перебуває на першому 

місці: сектор безпеки і оборони, система забезпечення національної безпеки, 

натомість в англійській мові – часто на останньому місці: security and defence 

sector, national security system. 

Наведемо інші приклади вживання прийому перестановки: 

… інших утворених 

відповідно до законів України 

військових формувань … [172] 

… other military formations 

established under laws of Ukraine … 

[173, p. 140] 

… вироблення … production of weaponry and 
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конкурентоспроможних на 

світовому ринку озброєнь і 

військової техніки … [172] 

equipment competitive at the 

international arena … [173, p. 141] 

… відповідно до доктрин і 

стандартів НАТО … [172] 

… according to NATO doctrines 

and standards … [173, p. 142] 

… отримання оперативного 

доступу до даних аерокосмічної 

розвідки … [172] 

… securing operational access to 

the air and space intelligence data … 

[173, p. 142] 

… захист державної таємниці 

… [172] 

… state secrets protection … 

[173, p. 143] 

У наведених прикладах випадки вживання перестановки зумовлені 

відмінностями порядку слів у реченні в українській та англійській мовах: 

утворені відповідно до законів України військові формування – military 

formations established under laws of Ukraine. Цей вид трансформації 

зумовлений міжмовними розбіжностями і не складає труднощів для 

здійснення адекватного перекладу. 

Непоодинокі випадки застосування трансформації вилучення в 

перекладі також зумовлені міжмовними розбіжностями у зв’язку з тяжінням 

англійської мови до більш економних способів вираження думки, ніж в 

українській: 

Забезпечення національної 

безпеки у зовнішньополітичній сфері 

[172]. 

Provision of the national 

security in the foreign policy [173, 

p. 145]. 

… взаємодії у сферах 

енергетичної безпеки, науки і 

технологій та захисту навколишнього 

природного середовища [172]. 

… interaction in energy 

security, science and technology, and 

environmental protection [173, 

p. 145]. 

… розвитку взаємодії в сфері 

безпекового і оборонного планування 

… [172] 

… development of co-operation 

in security and defence planning ... 

[173, p. 145] 
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У вищенаведених прикладах вилучення використане для спрощення 

структури речення та уникнення перевантажених висловів в англійському 

перекладі. Слово сфера, яке можна було перекласти словами domain, area, 

field тощо, у перекладі вилучене, а його значення зберігається завдяки 

прийменнику in: in the foreign policy, in energy security, in security and defence 

planning. Наведемо випадки вилучення інших слів: 

… якісне вдосконалення 

системи демократичного цивільного 

контролю над органами сектору 

безпеки і оборони … [172] 

… qualitative improvement of 

the democratic civilian control over 

the security and defence sector … 

[173, p. 141] 

… механізмів, спрямованих на 

зміцнення миру та стабільності у світі 

… [172] 

… mechanisms of strengthening 

peace and stability in the world … 

[173, p. 145] 

… досягнення економічних 

критеріїв, необхідних для набуття 

Україною членства в ЄС [172]. 

… reaching economic criteria 

for Ukraine’s EU accession [173, 

p. 146]. 

… зосередити зусилля 

розвідувальних органів на 

пріоритетних напрямах забезпечення 

національної безпеки … [172] 

… focusing intelligence efforts 

on priority areas of the national 

security … [173, p. 143] 

… поглиблення політичного 

діалогу з питань упровадження 

демократичних реформ і 

забезпечення регіональної безпеки … 

[172] 

… fostering political dialogue 

on democratic reforms and ensuring 

regional security … [173, p. 145] 

Наведені мікроконтексти ілюструють випадки вилучення в 

англійському перекладі слів система (system) та органи (bodies, agencies), 

значення яких можна відтворити з контексту та позамовної ситуації. 

Вилучення слів питань у вислові діалогу з питань, спрямованих у вислові 

механізмів, спрямованих на, необхідних у вислові критеріїв, необхідних для та 



109 

забезпечення у вислові забезпечення національної безпеки в англійському 

перекладі не порушує еквівалентності, оскільки ці слова не несуть основного 

смислового навантаження. У наведених випадках трансформації вилучення є 

контекстуально адекватними. 

Одночасно фіксуємо недоречні випадки застосування вилучення, за 

яких втрачається зміст: 

… уточнення функцій і 

завдань, перегляд структури і 

чисельності, підвищення якості 

особового складу, удосконалення 

системи управління та підготовки 

військ, їх оснащення сучасним 

озброєнням, військовою і 

спеціальною технікою … [172] 

… revision of functions and tasks, 

structure and strength optimization, 

upgrading of personnel level, 

improvement of troops preparation 

system, equipping them with modern 

weaponry, military and special equipment 

… [173, p. 142] 

У вищенаведеному прикладі вилучення слова управління в 

англійському перекладі порушує еквівалентність перекладу. З контексту 

зрозуміло, що йдеться про реформування системи управління та системи 

підготовки військ, які є окремими системами. Як варіант можемо 

запропонувати такий переклад: command and control system and troop training 

system. Переклад слова підготовка як preparation також вважаємо 

недоречним, оскільки тут це слово вжито в значенні запас знань, навичок, 

досвід тощо, набутий у процесі навчання, практичної діяльності. 

Інший приклад невдалого вилучення: 

… відкритість, прозорість та 

підзвітність державних органів … 

[172] 

… openness and transparency of 

public authorities … [173, p. 144] 

Вважаємо недоречним вилучення однорідного члена речення 

підзвітність, який має прямий словниковий відповідник accountability. У 

цьому разі переклад вважаємо нееквівалентним, оскільки вилучене слово має 

окреме смислове навантаження. 
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На відміну від вилучення, випадки застосування трансформації 

додавання зустрічаються нечасто: 

… чіткий перелік зобов’язань 

та дій сторін у випадку його 

порушення … [172] 

… a clear-cut list of obligations and 

measures to be taken by the parties in 

case of its violation … [173, p. 146] 

У наведеному мікроконтексті в перекладі спостерігаємо збільшення 

кількості мовних знаків за рахунок додавання уточнювальної фрази «to be taken 

by». 

… значний обсяг відходів 

виробництва та споживання і 

неналежний рівень їх вторинного 

використання, переробки та 

утилізації … [172] 

… accumulation of substantial 

amounts of industrial and household 

wastes coupled with low level of their 

recycling, processing and disposal … 

[173, p. 140] 

У цьому уривку збільшення кількості мовних знаків у перекладі 

відбувається за рахунок додавання іменника accumulation з прийменником of 

на початку речення та за рахунок декомпресії вихідної лексичної одиниці при 

відтворенні українського сполучника і. У цьому разі перекладач вдається до 

конкретизації значення з одночасним збільшенням конструктивних елементів 

речення. Результатом такого перетворення стає двокомпонентне англійське 

словосполучення «дієприкметник + сполучник» coupled with. Ужитий 

дієприкметник деталізує значення українського сполучника з урахуванням 

загального контексту речення. 

Менш численними є випадки застосування трансформації модуляції 

або логічного розвитку: 

Реалізація цієї Стратегії 

потребуватиме спрямування щорічно 

на бюджетне фінансування сектору 

безпеки і оборони не менше 5 відсотків 

від валового внутрішнього продукту 

[172]. 

Implementation of the National 

Security Strategy requires budget 

support for defence and security sector 

annually at the level not lower than 5 % 

of GDP [173, p. 148]. 
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З метою здійснення активної 

зовнішньополітичної діяльності … [172] 

In order to be active at the foreign 

policy arena … [173, p. 146] 

… залишає за собою право 

обирати участь у системах 

колективної безпеки і оборони … 

[172] 

… reserves a right to select 

systems of collective security and defence 

… [173, p. 145] 

… забезпеченні державної 

безпеки у сферах боротьби з 

тероризмом … [172] 

… protecting the state against 

terrorism … [173, p. 143] 

У наведених прикладах значення одиниць цільової мови логічно 

виведені зі значення одиниць вихідної мови. При цьому значення 

співвіднесених слів в оригіналі і перекладі мають причиново-наслідкові 

відношення. Така трансформація не викривлює зміст тексту оригіналу в 

перекладі і може вважатися адекватною. 

Випадки застосування трансформації конкретизації є обмеженими: 

… спрямування 

двосторонньої та багатосторонньої 

співпраці з державами-партнерами 

на забезпечення обороноздатності 

України … [172] 

… utilizing bilateral and 

multilateral co-operation mechanisms 

with partner-states, first of all towards 

strengthening the defence capabilities of 

Ukraine … [173, p. 142] 

У наведеному мікроконтексті конкретизація на рівні слова відбувається 

при відтворенні вихідного українського іменника забезпечення. У словниках 

[152] є такі можливі еквіваленти: 1) ensuring; 2) provision; 3) security; 

4) guarantee. У перекладі вжите слово strengthening з вужчою семантикою, 

при цьому зберігається еквівалентність, тому переклад можна вважати 

адекватним. 

Випадки застосування трансформації генералізації також є 

поодинокими: 

… розробка і реалізація … development and 
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скоординованої інформаційної 

політики органів державної влади 

… [172] 

implementation of a co-ordinated 

information policy of government … 

[173, p. 147] 

… підірвати основи 

міжнародної безпеки та 

міжнародного права … [172] 

violate fundamentals of 

international security and law … [173, 

p. 138] 

У наведених уривках слова ВМ у перекладі відтворено словами з 

ширшою семантикою. У першому прикладі відбувається генералізація з 

вилученням компонентів. 

Аналізуючи тексти перекладів Стратегій національної безпеки щодо 

застосування перекладацьких трансформацій, відзначаємо, що для 

досягнення адекватності перекладу перекладачі нерідко вдаються до 

поєднання різних трансформацій. Проілюструємо зазначене наступними 

уривками, зазначивши види перетворень. 

Заміна значення та вилучення: 

… прийняття на озброєння 

сучасних ракетних комплексів 

національного виробництва, 

спроможних забезпечувати 

стримування агресора … [172] 

… equipping them with 

domestically produced modern missile 

systems able to deter an aggressor … 

[173, p. 142] 

Перестановка та додавання: 

… формування адекватних 

загрозам військово-морських 

спроможностей України … [172] 

… formation of the naval 

capabilities of Ukraine corresponding to 

the existing threats … [173, p. 142] 

Додавання та генералізація: 

… імпортозаміщення та 

збільшення власного виробництва 

критичних комплектуючих і 

матеріалів … [172] 

… implementation of import 

substitution policy and setting up 

domestic production of critical 

components and materials … [173, 
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p. 141] 

Конкретизація та перестановка: 

… стратегічним завданням 

політики національної безпеки [172]. 

… strategic priority of the national 

security policy [173, p. 140]. 

Аналіз текстів оригіналів та перекладів Стратегій національної 

безпеки України з 2007 по 2015 роки дозволив визначити частотність 

використання трансформацій з української мови англійською. Для зручності 

результати підрахунків представлено у вигляді таблиці (Табл. 2.1.): 

Табл. 2.1. Частотність використання трансформацій у перекладі 

Стратегії національної безпеки 

№ 

з/п 
Трансформації 

Кількість 

укр.-англ. Приклади 

К-сть % 

1.  

Дослівний 

переклад 

(синтаксичне 

уподібнення) 

654 35 % формування умов для вступу в НАТО 

– forming conditions for accession to 

NATO 

2.  
Перестановка 375 20 % сектор безпеки і оборони – security 

and defence sector 

3.  Еквіваленти 312 17 % світовий порядок – world order 

4.  

Вилучення 132 7 % в сфері безпекового і оборонного 

планування – in security and defence 

planning 

5.  

Модуляція 114 6 % активної зовнішньополітичної 

діяльності – be active at the foreign 

policy arena 

6.  

Генералізація 27 1,5 

% 

інформаційної політики органів 

державної влади – information policy 

of government 

7.  

Конкретизація 84 4,5 

% 

забезпечення обороноздатності 

України – strengthening the defence 

capabilities of Ukraine 

8.  

Поєднання 

перетворень 

153 8 % стратегічним завданням політики 

національної безпеки – strategic 

priority of the national security policy 

 
Разом: 1851 100 

% 
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Отже, відповідно до аналізу найчастотнішим у перекладі Стратегії 

національної безпеки є застосування прийому синтаксичного уподібнення – у 

35 % випадків. Така висока частотність зумовлена жорсткою регламентацією 

основного документу оборонного планування, високим рівнем учасників 

комунікації та метою ТП, яка полягає в інформуванні міжнародної спільноти 

про зміни в секторі безпеки і оборони. Водночас варто зазначити, що в 

багатьох випадках синтаксичне уподібнення є відносним внаслідок 

кількісних і якісних змін у структурі відповідників. Реалізована 

перекладачами модель перекладу українських текстів Стратегій 

національної безпеки являє точну копію оригіналу, що забезпечує повну 

змістову і формальну еквівалентність та передавання всіх зовнішніх 

реквізитів указу та рішення. Міжмовні розбіжності зумовлюють частотне 

використання прийомів перестановки (20 %) та вилучення (7 %). Високий 

відсоток застосування еквівалентів (17 %) на рівні слів та словосполучень 

свідчить про насиченість тексту Стратегії національної безпеки термінами 

та кліше, які мають словникові відповідники. Застосування інших прийомів – 

модуляції (6 %), генералізації (1,5 %) та конкретизації (4,5 %) – зумовлене 

ситуацією та контекстом. 

2.3. Жанрово-стильові особливості перекладу Воєнної доктрини 

Воєнна доктрина належить до документів довгострокового оборонного 

планування, які визначають стратегічні цілі, пріоритети і напрями розвитку 

сил оборони, озброєння і військової техніки, інфраструктури, підготовки 

військ (сил), стратегію їх реалізації та потреби в ресурсах. Чинне 

законодавство також визначає вказаний документ як сукупність керівних 

принципів, воєнно-політичних, воєнно-стратегічних, воєнно-економічних і 

військово-технічних поглядів на забезпечення воєнної безпеки держави. 

У тексті Воєнної доктрини зазначено, що це система поглядів на 

причини виникнення, сутність і характер сучасних воєнних конфліктів, 

принципи і шляхи запобігання їх виникненню, підготовку держави до 

можливого воєнного конфлікту, а також на застосування воєнної сили для 
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захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, інших життєво 

важливих національних інтересів [178]. 

Основні положення Воєнної доктрини є похідними від Стратегії 

національної безпеки України, розвивають її положення за напрямами 

забезпечення воєнної безпеки [178]. 

Воєнна доктрина розробляється Міністерством оборони України 

відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, 

введеного в дію указом Президента України, після затвердження Стратегії 

національної безпеки України та за результатами оборонного огляду. Період 

дії Воєнної доктрини – до зміни Стратегії національної безпеки. 

Так само як і Стратегія національної безпеки, Воєнна доктрина 

підлягає процедурі офіційного оприлюднення. Вважається, що публічне 

оприлюднення країнами своїх воєнно-доктринальних положень сприяє 

зростанню рівня довіри між ними, посиленню прозорості військової 

діяльності, налагодженню міждержавних зв’язків в оборонній сфері, а відтак 

чинить позитивний вплив на регіональну та глобальну безпеку [98, с. 527]. 

Загалом з часів проголошення незалежності України було розроблено і 

затверджено чотири доктрини: Воєнна доктрина 1993 року [174], Воєнна 

доктрина 2004 року [176], Воєнна доктрина 2012 року [170] та Воєнна 

доктрина 2015 року [178]. Слід зазначити, що відповідно до Закону України 

«Про національну безпеку України» остання редакція Воєнної доктрини діє до 

затвердження Стратегії воєнної безпеки України [149]. Отже, у подальшому 

замість Воєнної доктрини буде розроблено Стратегію воєнної безпеки України. 

Зазначена зміна документів довгострокового оборонного планування має на 

меті наблизити законодавство України у сфері безпеки і оборони до західних 

стандартів. У перекладі чинної редакції Воєнної доктрини у назві документа 

фіксуємо уточнення в дужках: Military Doctrine of Ukraine (Military Security 

Strategy of Ukraine). Таке уточнення в англійському перекладі наведене 

навмисно, для відповідності аналогічним документам країн – членів НАТО. 
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До подібних ознак Воєнної доктрини і Стратегії національної безпеки, 

спричинених особливостями структури ТО, зараховуємо широке 

використання усталених міжмовних лексичних відповідників: воєнна 

доктрина – military doctrine; збройний конфлікт – armed conflict; регіональна 

безпека – regional security; воєнна політика – military policy; державний 

суверенітет – state sovereignty; територіальна цілісність – territorial 

integrity; національні інтереси – national interests; оборонна достатність – 

defence sufficiency; без’ядерний статус – non-nuclear status; оборонне 

планування – defence planning; Стратегія національної безпеки – National 

Security Strategy. 

Наведенні приклади являють собою еквівалентні терміни або 

словникові відповідники і становлять значну частину воєнно-політичної 

лексики у тексті Воєнної доктрини, які не викликають труднощів при 

перекладі. 

Проведений аналіз текстів оригіналів та перекладів Воєнних доктрин 

дозволив визначити, що вживання еквівалентів у перекладі становить 48% 

від загальної кількості проаналізованих простих та складних словосполучень. 

Для порівняння: у перекладі Стратегії національної безпеки загальна 

кількість вживання еквівалентів становила, за нашими підрахунками, 17%. 

Зазначене підтверджує загальну тенденцію: чим вища частотність термінів, 

тим більш спеціальним є текст за своїм змістом. Проілюструємо зазначене 

прикладами: 

… несправності озброєння та 

військової техніки [178]. 

… malfunction of weapons and 

military equipment [173, p. 158]. 

… правовий режим воєнного і 

надзвичайного стану … [178] 

… the legal regime of martial law 

and state of emergency … [173, p. 162] 

… сил негайного реагування, 

сил нарощування, сил резерву, сил і 

засобів бойового чергування … [178] 

… immediate reaction forces, 

augmentation forces, reserve forces and 

combat alert forces … [173, p. 160] 

… товари військового … military and dual-use products 
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призначення та подвійного 

використання … [178] 

… [173, p. 150] 

Далі за частотністю вживання у перекладі Воєнної доктрини 

відзначаємо дослівний переклад або синтаксичне уподібнення. Показник 

вживання цього прийому перекладу досить високий – 31 % (35 % – у 

перекладі Стратегії національної безпеки). Намагання максимально 

відтворити інформацію в перекладі зумовлене передусім такими 

жанротвірними та стилетвірними чинниками перекладу воєнно-політичних 

текстів, як доктринально-регламентуюча функція та високий рівень 

учасників комунікації. Наведемо найтиповіші приклади застосування 

дослівного перекладу: 

Воєнно-політична обстановка 

навколо України характеризується 

динамічністю і нестабільністю подій 

та процесів … [176] 

The military-political situation 

surrounding Ukraine is characterized 

by dynamism and the instability of 

events and processes … [177, p. 90] 

Державна прикордонна служба 

України – участь у припиненні 

збройного конфлікту на державному 

кордоні, боротьбі з тероризмом; 

припинення збройних та інших 

провокацій на державному кордоні; 

охорона державного кордону та 

суверенних прав України у її 

виключній (морській) економічній 

зоні [178]. 

State Border Guard Service: 

participation in cessation of the armed 

conflict at the state border, the fight 

against terrorism, stopping armed and 

other provocations at the state border, 

protection of border and sovereign 

rights of Ukraine in its exclusive 

(maritime) economic zone [173, 

p. 161]. 

Загроза застосування воєнної 

сили проти України може 

реалізуватися шляхом: втягнення 

України у воєнний конфлікт між 

іншими державами; збройної агресії 

The threat to use military force 

against Ukraine can be realised 

through: Involvement of Ukraine in 

military conflict between other nations; 

Armed aggression … [171, p. 140] 
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… [170, с. 143] 

… створення єдиної системи 

видової розвідки з відповідною 

інфраструктурою отримання та 

обробки інформації … [178] 

… creation of a unified system of 

imagery intelligence with relevant 

infrastructure of obtaining and 

processing information … [173, p. 155] 

Як видно з вищенаведених уривків, у перекладі повністю збережено 

порядок розташування мовних одиниць, а незначні зміни структурних 

компонентів зумовлені додаванням артиклів та прийменників. Цей прийом не 

порушує відтворення поняттєвої системи повідомлення, тому переклад 

можна вважати адекватним. 

Поряд із синтаксичним уподібненням у перекладі Воєнної доктрини на 

рівні слів й словосполучень фіксуємо застосування прийому калькування. Це 

прийом перекладу лексичних одиниць оригіналу шляхом заміни їх складових 

частин – морфем або слів їхніми лексичними відповідниками в мові 

перекладу. Наприклад: тимчасова окупація – temporary occupation; 

національна гвардія – National Guard; антитерористична операція – 

antiterrorist operation; особливий період – special period. 

Зазначені словосполучення вже є усталеними в українській та 

англійській мовах, тому їх можна вважати термінологічними 

словосполученнями-еквівалентами, які мають словникові відповідники. 

В окремих випадках застосування дослівного перекладу призводить до 

смислових помилок у перекладі. У результаті порівняльно-

перекладознавчого аналізу оригіналу та повторних перекладів Воєнної 

доктрини 2015 року виявлено помилки у відтворенні українського складного 

багатокомпонентного терміну оперативний мобілізаційний резерв першої 

черги: 

… оперативний мобілізаційний 

резерв першої черги … [178] 

first stage of operative mobilization 

reserve [179] 

operational mobilisation reserve of the 

first turn [173, p. 160-161] 
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Оперативний резерв першої черги охоплює резервістів та 

військовозобов’язаних, призначених для доукомплектування військових 

частин бойового складу Збройних Сил та інших військових формувань [155]. 

Таким чином, в обох варіантах перекладу відбувається порушення поняттєвої 

системи через вживання дослівних відповідників first stage та first turn, хоча в 

англійській мові для військового терміна резерв першої черги існує 

еквівалентний відповідник ready reserve. Іншу помилку фіксуємо в першому 

неофіційному перекладі при відтворенні прикметника оперативний як 

operative, який у цьому контексті вжито в значенні боєготовий, тому в 

англійській мові слід вживати operational. 

З урахуванням наведеного вище роз’яснення пропонуємо власний 

варіант перекладу з додаванням збірного іменника pool для позначення 

сукупності людей: Operational Ready Reserve Mobilization Pool. 

Інший приклад невдалого застосування дослівного перекладу фіксуємо 

в офіційному збірнику у відтворенні військового терміна десантно 

небезпечні ділянки як assault-risky areas [173, p. 155]. В неофіційному 

перекладі знаходимо словниковий відповідник цього терміну – landing-

attractive areas [179]. 

Далі за частотністю вживання в перекладі Воєнної доктрини 

відзначаємо прийоми перестановки, які в більшості випадків є результатом 

міжмовних розбіжностей при відтворені багатокомпонентних термінів. 

Наведемо типові випадки вживання перестановки: 

… Програми перевірки та 

зворотного зв’язку Концепції 

оперативних можливостей НАТО 

(КОМ/ОСС) [178]. 

… Evaluation and Feedback 

Programme of OCC [173, p. 163]. 

… системи колективної 

безпеки [178]. 

… collective security systems 

[173, p. 162]. 

… сил територіальної оборони 

… [178] 

… the Territorial Defence Forces 

… [173, p. 155] 
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Відповідно до норм української мови, ключове слово в 

багатокомпонентному терміні, як правило, перебуває на першому місці, а в 

англійські мові – на останньому. Отже, цей вид трансформації зумовлений 

міжмовними розбіжностями і не становить труднощів для здійснення 

адекватного перекладу. 

Перестановки нерідко супроводжуються такими трансформаціями, як 

вилучення. Наприклад: 

Об’єднаний комітет з питань 

розвідувальної діяльності при 

Президентові України … [178] 

The Joint Intelligence 

Committee under the President … 

[173, p. 158] 

У наведеному мікроконтексті спостерігаємо в перекладі перестановку 

основного смислового компонента Committee на останнє місце, що 

супроводжується вилученням прийменниково-іменникового 

словосполучення з питань та іменника діяльності, що призводить до 

зменшення кількість структурних елементів у ТП порівняно із ТО, однак 

смисл терміна передано адекватно. Наведемо ще декілька випадків 

застосування прийому перестановки з вилученням: 

Підготовка сил оборони 

України орієнтується на ведення 

ними як оборонних, так і 

контрнаступальних та наступальних 

дій [178]. 

Preparation of the Defence 

Forces of Ukraine is focused on 

defensive as well as the offensive and 

counter-offensive operations [173, 

p. 155]. 

У цьому прикладі прийом перестановки застосовано за таким самим 

принципом, тобто основний компонент в англійському двокомпонентному 

терміні посідає останнє місце: Defence Forces. Вилучення віддієслівного 

іменника ведення із займенником ними пов’язане з особливостями подання 

інформації в англійській мові. 

Одночасно передбачається 

створення результативного механізму 

формування і реалізації державної 

It envisages the establishment of 

the effective mechanism of design and 

implementation of the state military 
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політики з питань забезпечення 

воєнної безпеки, здійснення військово-

політичного, адміністративного та 

безпосереднього військового 

керівництва силами оборони [178]. 

security policy, military-political, 

administrative and direct command and 

control of the Defence Forces [173, 

p. 157]. 

У наведеному прикладі фіксуємо у перекладі вилучення 

прийменниково-іменникового словосполучення з віддієслівним іменником з 

питань забезпечення у складі багатокомпонентного терміну, що 

супроводжується перестановкою компонентів, зумовленою особливостями 

сполучуваності слів в англійській мові. 

Застосування такого прийому компресії, як вилучення, зумовлене 

нормами сполучування слів в англійській мові. Найчастіше в перекладі 

Воєнної доктрини трапляються випадки вилучення віддієслівних іменників: 

… проведення модернізації … 

[178] 

… modernisation … [173, 

p. 161]. 

Основними шляхами 

запобігання виникненню воєнних 

конфліктів є … [170, с. 144] 

The main ways to prevent 

military conflicts are … [171, p. 142] 

… забезпечення інформаційної 

безпеки … [170, с. 144] 

… Information security … [171, 

p. 142] 

… здійснення повітряних 

(морських) перевезень військ (сил) і 

матеріальних засобів … [176] 

… air and sea transportation of 

troops and supplies … [177, p. 99] 

У наведених прикладах вилучення не викривлюють змісту тексту 

оригіналу в перекладі і їх можна вважати адекватними. 

В інших випадках вилучення певних слів із словосполучень під час 

перекладу зумовлене особливістю подавання інформації в англійській мові: 

… об’єктів військової 

інфраструктури … [178] 

… military infrastructure … 

[173, p. 160]. 

Реалізація положень Воєнної Implementation of the Military 



122 

доктрини забезпечується … [178] Doctrine shall be provided by … [173, 

p. 165]. 

Інші мовні розбіжності полягають у більшій вербальності англійського 

речення порівняно з українським. В. І. Карабан пояснює це тим, що в 

англійській мові більше дієслівних форм, ніж в українській, англійські 

мовленнєві традиції передбачають використання дієслівних форм у тих 

реченнях, де в українських реченнях використовують іменники або 

прийменниково-іменникові словосполучення, і що носії англійської мови 

більше уваги приділяють часовим і процесуальним характеристикам 

предметної ситуації, що позначається реченням [42, с. 182–188]. Наведемо 

приклад трансформації вербалізації структури речення: 

З відмовою від політики 

позаблоковості Україна вибудовує 

нові підходи до забезпечення 

національної безпеки … [178] 

Having refused non-bloc status, 

Ukraine is working out new approaches 

to the national security system … [173, 

p. 162] 

У наведеному прикладі спостерігаємо заміну іменникової форми в ТО з 

відмовою на дієслівну форму having refused в ТП. 

Випадки застосування протилежної вилученню трансформації – 

додавання є поодинокими, що зумовлено жанрово-стильовими 

особливостями Воєнної доктрини, а також тяжінням англійської мови до 

економії мовних засобів. Наприклад: 

Відмова України від одного з 

найпотужніших у світі ядерного 

арсеналу дає їй право розраховувати 

на підтримку з боку міжнародної 

спільноти … [178] 

Ukraine’s refusal to retain one 

of the world’s most powerful nuclear 

arsenals gives it the right to hope for 

assistance from the international 

community … [173, p. 162] 

У наведеному прикладі в перекладі відбувається додавання 

інфінітивного означення to retain з метою прагматичної адаптації для 

повного розуміння адресатом ТП інтенції ТО. Спостерігаємо збільшення 

структурних елементів – декомпресію. Наведемо інший випадок додавання: 
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… припинення агресором 

воєнних (бойових) дій … [176] 

… obtaining cessation from the 

enemy of military (combat) operations 

… [177, p. 99] 

У цьому прикладі кількість структурних елементів у цільовому тексті 

порівняно із вихідним текстом збільшується за рахунок додавання герундія 

obtaining. Додавання зумовлене особливістю подавання інформації в 

англійському тексті, однак це не викривлює смисл тексту, тому переклад 

можна вважати адекватним. 

У перекладі Воєнної доктрини випадки застосування такої 

трансформації, як модуляція, або логічний розвиток понять, трапляються 

також не часто. Наприклад: 

Головними тенденціями, що 

впливають на воєнно-політичну 

обстановку в регіоні довкола 

України, є … [178] 

Military-political situation in the 

region around Ukraine is developing 

under the influence of the following 

major trends … [173, p. 151] 

перенесення ваги у воєнних 

конфліктах на асиметричне 

застосування воєнної сили не 

передбаченими законом збройними 

формуваннями … [178] 

Shifting focus of armed conflicts 

to asymmetric use of military force in 

the form of illegal paramilitary 

formations … [173, p. 151] 

протидія реалізації 

європейського вибору Українського 

народу, формуванню систем 

колективної безпеки за участю 

України … [178] 

Prevention of realisation of the 

European choice of Ukrainian people, 

participation of Ukraine in the 

design of the collective security system 

… [173, p. 152] 

Україна перебуває на 

передових рубежах боротьби з 

агресивною політикою … [178] 

Ukraine is fighting in the 

forward line against the aggressive 

policy … [179] 

У наведених прикладах значення одиниць цільової мови логічно 

виводиться із значення одиниць вихідної мови. При цьому значення 

співвіднесених слів в оригіналі і перекладі мають причиново-наслідкові 
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відношення. У зазначених випадках відхилення в перекладі від «букви» 

оригіналу необхідно для досягнення адекватності перекладу. 

У перекладі Воєнної доктрини зустрічаємо випадки використання 

прийому генералізації. Наприклад: 

… технічного переозброєння 

… [178] 

… technological upgrading … 

[173, p. 159] 

… мирні засоби врегулювання 

конфліктів … [178] 

… peaceful means of conflict 

management … [179] 

Наведені приклади ілюструють вживання у перекладі слів з ширшим 

значенням порівняно зі значенням слів вихідної мови. При цьому значення 

слів зберігається, тому вживання зазначених трансформацій також можна 

вважати адекватним. 

У перекладі Воєнної доктрини також трапляється протилежна за 

напрямком трансформації генералізації – конкретизація. Наприклад: 

… удосконалення системи 

створення та збереження 

мобілізаційних запасів … [178] 

… improving the system of 

mobilization reserves’ building-up and 

maintenance … [179] 

… підготовка держави до 

оборони здійснюється одночасно з 

веденням бойових дій проти не 

передбачених законом збройних 

формувань [178]. 

… preparation of the state for 

defence is being carried out 

simultaneously with the actual combat 

operations against illegal armed 

formations [173, p. 156]. 

Наведені приклади ілюструють вживання у перекладі слів з вужчим 

значенням – порівняно зі значенням слів вихідної мови. При цьому значення 

слів зберігається, тому вживання таких трансформацій можна вважати 

адекватним. 

В англійському перекладі Воєнної доктрини спостерігаємо вживання 

мовних елементів, що відсутні в українській мові, наприклад, іменник 

відтворено словоформою герундія. При перекладі застосована трансформація 

вербалізації: 
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Формування національних 

оборонних спроможностей буде 

здійснюватися шляхом: 

удосконалення законодавства з 

питань оборони … 

покращення взаємодії і 

координації дій … 

створення та впровадження 

єдиної стратегії комунікацій … 

удосконалення системи 

кризового планування та управління … 

уточнення функцій і завдань 

… [178] 

Formation of the national 

defence capabilities will be 

implemented through: 

improving the legislation related 

to defence issues … 

enhancing the interaction and 

coordination … 

creating and implementing a 

unified communications strategy … 

improving the system of crisis 

planning and management … 

clarifying functions and tasks … 

[179] 

У цьому мікроконтексті зафіксовано заміну: іменник трансформується 

в герундій. В ТО спостерігаємо високу частотність використання значної 

кількості речень з однорідними членами речення, переважно підметами, 

вираженими іменником у формі називного відмінка. Представлення 

інформації в англійській мові характеризується вживанням однакових форм 

однорідних членів у межах одного речення, переважно іменників із суфіксом 

–tion, інфінітивів дієслова із закінченням –ing та дієслів з часткою to. 

У перекладі Воєнної доктрини спостерігаємо заміну частин мови, 

наприклад, іменник у перекладі трансформовано в інфінітив. Фіксуємо 

трансформацію вербалізації структури українського речення при перекладі: 

… спроможностей сил оборони, 

які визначають їх здатність до перемоги 

у збройному конфлікті … [178] 

… capabilities of Defence Forces 

that determine their ability to win in an 

armed conflict … [173, p. 160] 

… для задоволення потреб 

безпеки і оборони … [178] 

… to meet the needs of security 

and defence … [173, p. 162] 

… мирні шляхи для вирішення 

конфліктів … [178] 

… peaceful means to resolve 

conflicts … [179] 
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Україна залишає за собою право на 

використання з метою відбиття збройної 

агресії всіх можливих форм … [178] 

Ukraine reserves the right in 

order to repel the armed aggression to 

use all possible forms … [173, p. 156] 

Незалежно від заміни частини мови в наведених прикладах, семантичне 

та функціональне значення в перекладі не змінюється, тому переклад можна 

вважати адекватним. 

Наведемо інші випадки заміни у перекладі Воєнної доктрини: 

… гальмування процесу 

договірно-правового оформлення 

державних кордонів … [178] 

… Hampering the process of 

legal regulation and delimitation of 

state borders … [173, p. 152] 

… здійснюватиметься 

переважно військовослужбовцями 

строкової служби та призваними на 

військову службу за призовом під 

час мобілізації … [178] 

… will be done mainly with 

conscripts and mobilised personnel 

… [173, p. 155] 

У наведених прикладах заміна зумовлена міжкультурними 

розбіжностями. У другому прикладі в ТП фіксуємо компресію – зменшення 

структурних елементів. 

За аналогією зі Стратегією національної безпеки ми провели аналіз ТО 

та ТП Воєнної доктрини з 1993 по 2015 роки, який дозволив визначити 

частотність використання трансформацій з української мови англійською. 

Для зручності результати підрахунків представлено у вигляді таблиці 

(Табл. 2.2.): 

Табл. 2.2. Частотність використання трансформацій у перекладі 

Воєнної доктрини 

№ 

з/п 
Трансформації 

Кількість 

укр.-англ. Приклади 

К-сть % 

1.  Еквіваленти 1208 48 % несправність озброєння та 

військової техніки – malfunction 

of materiel 
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2.  Дослівний 

переклад 

(синтаксичне 

уподібнення) 

780 31 % створення єдиної системи видової 

розвідки – creation of a unified 

system of imagery intelligence 

3.  Перестановка 356 14 % системи колективної безпеки – 

collective security systems 

4.  Вилучення 80 3 % у кризовий період – during the 

crisis 

5.  Модуляція 28 1 % перебувати на передових рубежах 

боротьби – fighting in the forward 

line 

6.  Генералізація 12 0,5 % технічне переозброєння – 

technical upgrading 

7.  Конкретизація 16 0,6 % бойові дії – combat operations 

8.  Поєднання 

перетворень 

36 1,4 % Об’єднаний комітет з питань 

розвідувальної діяльності при 

Президентові – Joint Intelligence 

Committee under the President 

 Разом: 2516 100 %  

Адресованість Воєнної доктрини вужчому колу адресатів у порівнянні 

зі Стратегією національної безпеки зумовлює використання в ТО 

спеціальної лексики. У результаті відзначаємо високий відсоток застосування 

еквівалентів та словникових відповідників у перекладі (48 %) на рівні слів та 

словосполучень. Жорстка регламентація тексту Воєнної доктрини з 

жанрового погляду зумовлює намагання перекладачів якомога точніше 

відтворити зміст і структуру документа, тому при перекладі часто 

застосовують нульову трансформацію – синтаксичне уподібнення (31 %). 

Мовні розбіжності зумовили застосування таких прийомів, як перестановки 

(14 %), вилучення (3 %) та заміни частин мови. 

2.4. Жанрово-стильові особливості перекладу Стратегічного 

оборонного бюлетеня 

Стратегічний оборонний бюлетень України – це документ оборонного 

планування, що розробляється за результатами оборонного огляду та 

визначає основні напрями реалізації воєнної політики України, стратегічні 
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цілі розвитку та очікувані результати їх досягнення з урахуванням 

актуальних воєнно-політичних загроз і викликів [149]. 

Стратегічний оборонний бюлетень України розробляється 

Міністерством оборони України після затвердження Стратегії воєнної 

безпеки України (раніше – Воєнної доктрини) та за результатами оборонного 

огляду – процедури оцінювання стану і готовності сил оборони до виконання 

завдань з оборони України, стану їх кадрового, фінансового, матеріально-

технічного та інших видів забезпечення [149]. 

Перший оборонний огляд в Україні, який обмежився тільки оглядом 

Збройних Сил України, було проведено у 2003-2004 рр. На його основі був 

розроблений і затверджений Стратегічний оборонний бюлетень на період до 2015 

року [180]. Другий Стратегічний оборонний бюлетень було опубліковано 2012 

року [182] на невизначений період. Третій, нині чинний бюлетень, остаточно 

відпрацьований у 2016 році на період до кінця 2020 року [184]. 

У деяких джерелах поряд із назвою «Стратегічний оборонний 

бюлетень» у дужках наведено уточнення: «Оборонна Біла книга України» 

[185], або «так звана Біла книга України» [98, с. 529]. У перекладі першого 

Стратегічного оборонного бюлетеня у назві документа також міститься 

пояснення: Ukraine’s Strategic Defence Bulletin until 2015 (Defence White Paper) 

[181]. Зазначене уточнення наведене з метою проведення аналогії з західним 

документом такого рівня – «White Paper», що роз’яснює політику уряду в 

певній сфері, публікується як розпорядчий документ та може містити коротку 

версію законопроекту, який планується ухвалити [18]. 

В українській військовій дійсності поняття «Біла книга» частіше 

вживають стосовно іншого документа – щорічника (інформаційного 

бюлетеня) «Біла книга», який досліджено в наступному розділі. У цьому разі 

зазначена назва в англійському перекладі відтворена як «White Book», щоб 

уникнути плутанини з документами вищої категорії. 

Інше уточнення в назві фіксуємо в дужках в перекладі третього 

Стратегічного оборонного бюлетеня: Strategic Defence Bulletin of Ukraine 
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(Roadmap for Defence Reform in Ukraine). У цьому разі пояснення наведене в 

тексті самого бюлетеня: «Стратегічний оборонний бюлетень слугуватиме 

дорожньою картою оборонної реформи з визначенням шляхів її 

впровадження на засадах і принципах, якими керуються держави – члени 

НАТО» [184]. 

Стратегічний оборонний бюлетень характеризується жорсткою 

регламентацією з жанрового погляду – так само, як і попередні 

доктринально-регламентуючі документи. У результаті відзначаємо схожість 

у застосуванні прийомів у перекладі. Наприклад: 

Нові підходи щодо більш 

ефективного керівництва та 

координації виконання завдань … 

[184] 

The new approaches 

concerning the more effective 

management and co-ordination of the 

fulfilment of tasks … [173, p. 198] 

Україна проводить виважену 

зовнішню та внутрішню політику у 

сферах національної безпеки і 

оборони [182, с. 9]. 

Ukraine practices a balanced 

external and internal policy in the field 

of national security and defence [183] 

Однак досягнення визначених 

цілей реформ допоможе забезпечити 

найбільш ефективне та раціональне 

використання наявних ресурсів для 

захисту громадян та території 

України [184]. 

However, achievement of the 

set goals of the reforms will help to 

ensure the most effective and efficient 

use of available resources for the 

protection of people and the territory 

of Ukraine [173, p. 202]. 

Вищенаведені приклади ілюструють випадки синтаксичного 

уподібнення, коли у ТП повністю збережено порядок розташування мовних 

одиниць, а незначні зміни структурних компонентів зумовлені додаванням 

артиклів та прийменників. Застосований прийом не порушує відтворення 

поняттєвої системи повідомлення, тому такий переклад можна вважати 

адекватним. 
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Однак, у перекладах Стратегічного оборонного бюлетеня фіксуємо 

декілька випадків, коли вживання дослівного перекладу на рівні слова 

призводить до смислових помилок у ТП: 

… розмежування питань 

формування та підготовки військ 

(сил) від їх застосування … [184] 

… the separation of troops 

(force) formation and training from 

their employment … [173, p. 203] 

Поняття «формування військ (сил)» являє собою окрему функцію 

органів військового керівництва, яка в англійській мові має прямий 

відповідник – «force generation». Калькування іменника «формування» як 

«formation» у цьому контексті є некоректним, оскільки має зовсім інший 

смисл – бойовий порядок, стрій. 

Інший приклад невдалого застосування дослівного перекладу призвів 

до неточного передавання сталого словосполучення: 

… упроваджується система 

класів постачання НАТО [184]. 

The NATO system of supply 

grades is adopted [173, p. 207]. 

Вживання в англійському перекладі іменника «grades» для передачі 

«класів постачання» є некоректним, оскільки в системі постачання НАТО 

вже існує усталений термін – «NATO Supply Classes». 

Ще один приклад невдалого застосування дослівного перекладу 

виявлено у відтворенні українського іменника «комісаріат»: 

… створено на базі військових 

комісаріатів територіальні центри 

комплектування та соціальної 

підтримки [184]. 

… territorial manning and social 

support centres are established on basis 

of military commissariats [173, 

p. 208]. 

У наведеному випадку відтворення українського терміна «військовий 

комісаріат» англійською мовою за допомогою калькування вважаємо 

недоречним, оскільки англійський термін «military commissariat» вживається 

стосовно радянських реалій. У словниках наведено визначення іменника 

«commissariat» як «військового відділу, що постачає продукти харчування та 

майна» [162, 163, 165]. Для позначення місцевого органу військового 



131 

управління, відповідального за мобілізаційну та призовну роботу, вживають 

інші терміни-еквіваленти: recruitment office або military registration and 

enlistment office. 

Таким чином, застосування дослівного перекладу замість використання 

наявних в англійській мові еквівалентів в окремих випадках призводить до 

негативної стилізації ТП. 

Аналіз перекладів Стратегічного оборонного бюлетеня свідчить про 

частотне вживання еквівалентів або еквівалентних відповідників з 

мінімальною залежністю від контексту, словникових відповідників, 

еквівалентних термінів та усталених виразів: 

… визначає стратегічні й 

оперативні цілі оборонної реформи 

та очікувані результати їх досягнення 

… [184] 

It sets strategic and 

operational goals of the defence 

reform and deliverables … [173, 

p. 196] 

Генеральний штаб Збройних 

Сил України в особливий період є 

робочим органом Ставки Верховного 

Головнокомандувача … [184] 

During a special period the 

General Staff of the Armed Forces of 

Ukraine shall serve as a working body of 

the Supreme High Command General 

Headquarters … [173, p. 199] 

відбиття (відсіч) збройної агресії – 

сукупність заходів щодо здійснення 

мобілізації, введення воєнного стану, 

застосування Збройних Сил … [182, с. 9] 

repulse of an armed aggression 

– this is a series of activities to conduct 

mobilisation, impose martial law, and 

employ the Armed Forces … [183] 

Міжнародний тероризм, 

піратство, транснаціональна 

організована злочинність і 

розповсюдження зброї масового 

ураження, боротьба за сфери впливу, 

зміна влади в тих чи інших державах 

набувають форм, які призводять до 

The increase in international 

instability is caused by international 

terrorism, piracy, international 

organised crime, proliferation of 

weapons of mass destruction, 

competitions for influence, turf wars 

and changes of power in different 
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зростання міжнародної нестабільності 

[182, с. 10]. 

countries [183]. 

Переклад зазначених термінологічних одиниць не становить труднощів 

та в більшості випадків залежить від компетенції та рівня знань перекладача. 

Для прикладу наведемо випадок термінологічної помилки, зумовленої 

чинником перекладача, а саме прогалинами в професійній компетентності: 

… створено Єдиний державний 

реєстр військовозобов’язаних для 

забезпечення військового обліку 

громадян України … [184] 

Unified State Register of 

conscripts is established to maintain 

military records of Ukrainian nationals 

… [173, p. 208] 

У наведеному мікроконтексті термінологічну помилку фіксуємо в 

перекладі вихідного іменника військовозобов’язаний у складі назви 

автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи англійською 

мовою як conscript (укр. – призовник), тоді як цей термін має сталий 

відповідник, зафіксований у словнику: draft-age person. Таким чином, 

відмова від використання словникового відповідника призводить до 

викривлення змісту терміну та негативної стилізації ТП. 

Встановлено, що серед трансформацій найчастотнішими в перекладі є 

прийоми перестановки. Показник вживання цього прийому перекладу 

становить 26% від усіх перетворень у перекладі. У більшості випадків 

перестановки зумовлені міжмовними розбіжностями. Наведемо найтиповіші 

приклади: 

… недосконалість процедур 

оборонного планування, їх 

недостатня узгодженість з бюджетним 

процесом, недосконалість механізмів 

програмного управління 

оборонними ресурсами … [184] 

Deficient defence planning 

procedures and their insufficient 

consistency with the budgeting 

process; deficient mechanisms of 

defence resources programme 

management … [173, p. 195] 

Об’єднана система логістики і 

система медичного забезпечення 

An integrated logistics and 

medical support system capable of 
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здатні надати підтримку всім 

компонентам сил оборони [184] 

supporting all the components of 

defence forces [173, p. 207] 

… неухильне дотримання 

Україною політики позаблоковості 

[182, с. 12]. 

… strict observance of the non-

block policy by Ukraine [183]. 

Вищенаведені приклади ілюструють прийоми перестановки, зумовлені 

порядком розташування компонентів в англомовних багатокомпонентних 

термінах. 

Наведемо інші випадки використання прийомів перестановки, які 

обумовлені такими міжмовними розбіжностями, як прямий порядок слів в 

англійському реченні: 

Відповідно до євроатлантичних 

норм буде посилено міжвідомчу 

координацію та поєднання 

спроможностей сил оборони … [184] 

Inter-agency co-ordination and 

integration of capabilities of the defence 

forces will be enhanced according to the 

Euro-Atlantic norms … [173, p. 199] 

… передбачається внести 

зміни до законів України та інших 

нормативно-правових актів за такими 

напрямами … [184] 

The laws and regulations in the 

following areas shall be amended … 

[173, p. 200] 

Очікуваним результатом 

оборонної реформи є створення за 

принципами та стандартами, 

прийнятими в державах – членах 

НАТО, ефективних, мобільних, 

оснащених сучасним озброєнням, 

військовою і спеціальною технікою 

сил оборони зразка 2020 року … [184] 

The defence reform is expected 

to result in the establishment of 

effective, mobile defence forces 2020 

based on the principles and standards 

of NATO member-states and equipped 

with modern weapons, military and 

special hardware … [173, p. 203] 

… виконання військами 

(силами) завдань з кризового 

реагування … [184] 

… performance of crisis 

response tasks by the troops (forces) 

… [173, p. 195] 
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Перші два приклади демонструють таку особливість синтаксису 

офіційно-ділового стилю, як безособовий характер мови. Відсутність 

суб’єкта дії в англійській мові відтворюють шляхом застосування пасивних 

конструкцій (will be enhanced, shall be amended), що зберігає поняттєву 

структуру повідомлення, тому переклад можна вважати адекватним. 

Наступний за частотністю вживання в перекладі – прийом вилучення: 

Демократичний цивільний 

контроль над силами оборони, що 

здійснюється за рахунок підвищення 

ефективності діяльності Міністерства 

оборони України … [184] 

Democratic civilian control of 

defence forces by increasing 

effectiveness of the Ministry of 

Defence of Ukraine … [173, p. 203] 

… участі у проведенні 

спільних бойових дій (операцій) з 

підрозділами НАТО [184] 

… taken part in joint combat 

activities (operations) with NATO units 

[173, p. 195]. 

… запобігання виникненню 

конфліктів поблизу кордонів України 

… [182, с. 13] 

… avoiding conflicts in the 

regions bordering Ukraine … [183] 

Матриця досягнення 

стратегічних та оперативних цілей і 

виконання основних завдань 

оборонної реформи … [184] 

Matrix of achievement of 

strategic and operational goals and 

main tasks of the defence reform … 

[173, p. 208] 

Наведені уривки ілюструють типові приклади вживання прийому 

вилучення в перекладі Стратегічного оборонного бюлетеня, зумовленого 

загальною тенденцією англійської мови до економії мовних засобів в 

офіційній сфері. Застосування вилучення не позначається на відтворенні 

понять, тому цю трансформацію можна вважати адекватною. 

У результаті аналізу всіх перетворень у перекладі було з’ясовано, що в 

7,5 % випадків застосовують поєднання трансформацій, серед яких 

поєднання вилучення та перестановки трапляються найчастіше. Наприклад: 

… є координаційним і … a co-ordination agency under 
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контрольним органом з питань 

національної безпеки і оборони при 

Президентові України [184]. 

the President of Ukraine for national 

security and defence [173, p. 199]. 

… Комітетом Верховної Ради 

України з питань національної 

безпеки і оборони … [184] 

… the National Security and 

Defence Committee of the Verkhovna 

Rada of Ukraine … [173, p. 200] 

Наведені приклади ілюструють застосування прийомів перестановки та 

вилучення у відтворені українських назв структурних підрозділів, зумовлені 

узусом англійської мови. Трансформації відтворюють поняттєву систему 

повідомлення, тому вважаємо їх адекватними. 

Поєднання прийомів вилучення та перестановки зустрічаємо також у 

відтворенні багатокомпонентних словосполучень: 

… отримання міжнародної 

допомоги на підтримку виконання 

заходів оборонної реформи … [184] 

… international assistance for the 

support of the defence reform 

activities … [173, p. 200] 

… внесення необхідних змін до 

нормативно-правових актів у сфері 

оборони … [184] 

… introduction of necessary 

amendments to defence regulations … 

[173, p. 202] 

… відсутність автоматизованої 

системи управління у сфері 

матеріально-технічного забезпечення 

… [184] 

… Lack of an automated control 

system for logistics … [173, p. 195] 

У наведених прикладах вилучені компоненти словосполучень не несуть 

основного смислового навантаження, а перестановки зумовлені узусом 

англійської мови. Застосовані прийоми є контекстуально адекватними. 

Наведемо інші непоодинокі випадки використання прийому вилучення 

з перестановкою компонентів словосполучення: 

… радники від держав – членів 

НАТО … [184] 

… NATO advisers … [173, 

p. 200] 

… за принципами, які … in line with NATO 
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впроваджено у державах – членах 

НАТО … [184] 

principles … [173, p. 201] 

… на засадах і принципах, 

якими керуються держави – члени 

НАТО … [184] 

… consistent with NATO 

principles [173, p. 195]. 

У наведених прикладах вилучення компонентів супроводжується 

перестановкою, що зумовлена узусом англійської мови. Вилучені фрагменти 

інформації легко відновлюються на основі предметної ситуації, оскільки 

Міністерство оборони України та Збройні Сили України отримують дорадчу 

допомогу від радників держав – членів НАТО та переходять на стандарти 

НАТО. Тому вилучення є контекстуально адекватними. 

Випадки поєднання таких прийомів трансформації, як додавання та 

перестановка, є одиночними: 

Передбачається впровадити 

систему програмного менеджменту 

… [184] 

The program-based 

management system shall be 

implemented … [173, p. 200] 

Наведений приклад ілюструє переклад багатокомпонентного терміна 

шляхом перестановки компонентів. Перший компонент «система», який в 

українському терміні несе основне смислове навантаження, у перекладі 

англійською перенесено на останнє місце. Другий компонент терміна – 

прикметник «програмний» – у перекладі уточнено завдяки додаванню 

прикметника «based» через дефіс для того, щоб показати семантико-

синтаксичний зв’язок між компонентами. Отриманий внаслідок перетворень 

переклад повністю відтворює смисл оригіналу, тому вважаємо його 

адекватним. 

За результатами підрахунків усіх перетворень у перекладі було 

з’ясовано, що серед лексико-семантичних трансформацій найчастіше 

трапляються випадки застосування модуляції або логічного розвитку понять. 

Під час модуляції відбувається заміна українських слів або словосполучень 
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лексичними одиницями англійської мови, значення яких логічно виводяться 

зі значення вихідних одиниць. Наприклад: 

Особливості проведення 

оборонної реформи в Україні 

обумовлені складною воєнно-

політичною … [184] 

The defence reform in Ukraine 

is characterised by the complicated 

military-political … [173, p. 194] 

… міжнародні договори 

України, згода на обов’язковість 

виконання яких надана Верховною 

Радою України [184]. 

… international treaties of 

Ukraine ratified as binding by the 

Verkhovna Rada of Ukraine [173, 

p. 195]. 

У вищенаведених мікроконтекстах з метою приведення ТП у 

відповідність до норм англійської мови перекладач вдається до смислового 

розгортання. У першому прикладі у перекладі відбувається вилучення 

іменникового словосполучення особливості проведення та заміна 

українського дієприкметника обумовлені англійським дієсловом characterise 

у пасивному стані з прийменником by. Перетворення не впливає на передачу 

смислу повідомлення, тому переклад можна вважати адекватним. 

У другому мікроконтексті застосування модуляції відбувається в 

перекладі української фрази згода на обов’язковість виконання яких надана. 

У цьому прикладі перекладач вдався до смислового розгортання вихідної 

лексичної одиниці і в перекладі пропонує англійський відповідник ratified as 

binding by. Словникові еквіваленти кожного компонента словосполучення 

дають лише загальний напрям розвитку думки. Український іменник згода 

перекладається англійською як consent, agreement, accord. Вибір англійського 

відповідника ratified у формі дієслова у пасивному стані може бути 

пояснений загальним контекстом речення і цілком відтворює семантику 

вихідного повідомлення для передачі згоди, що надається уповноваженим 

органом законодавчої влади на обов’язковість міжнародного документа. Для 

українського іменника обов’язковість у перекладі застосовують англійській 
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еквівалент – binding в формі прикметника. У цьому прикладі відбулася зміна 

предмета на процес. 

Наведемо інший приклад застосування прийому модуляції: 

Обсяг фінансування між 

складовими сил оборони … [184] 

The distribution of funding 

between the components of the defence 

forces … [173, p. 202] 

У наведеному прикладі контекстуальна заміна відбулась при перекладі 

українського словосполучення обсяг фінансування. Словник пропонує 

відповідники scope, amount, volume, використання яких у цьому разі не 

передасть повною мірою значення вихідної одиниці. Для передавання 

контексту – розподіл фінансів між складовими сил оборони – у перекладі 

використано англійський іменник distribution. Таким чином, відбулася зміна 

предмета на процес. Однак для вирівнювання стилю документа ми 

рекомендували б використати наявний еквівалент funding allocation. 

Випадки застосування прийому додавання поодинокі: 

… проблеми комплектування 

сил оборони особовим складом у ході 

часткової мобілізації … [184] 

Problems encountered in the 

process of manning of the defence 

forces with personnel during the partial 

mobilisation … [173, p. 195] 

… створено в Міністерстві 

оборони України, інших складових 

сектору оборони підрозділи з 

кіберзахисту … [184] 

Established units in the Ministry 

of Defence and other components of the 

defence sector responsible for cyber 

protection … [173, p. 204] 

У наведених мікроконтекстах у перекладі відбувається додавання 

структурних елементів, які відсутні в МО. У першому прикладі українське 

словосполучення проблеми комплектування відтворено англійською за 

допомогою введення додаткових слів encountered in the process з метою 

уточнення. У другому прикладі українське словосполучення підрозділи з 

кіберзахисту у перекладі доповнено уточнювальною англійською 

конструкцію responsible for. В обох випадках додавання зумовлені узусом 
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англійської мови в офіційній сфері, не порушили еквівалентності на рівні 

тексту, тому переклад можна вважати адекватним. 

Найменш численними в перекладі Стратегічного оборонного 

бюлетеня виявилися випадки застосування прийомів генералізації та 

конкретизації: 

… законопроектів та програмних 

документів … [184] 

… the legal and normative 

documents … [173, p. 194] 

Юридичне забезпечення заходів 

реформування [184]. 

Legal support to the reform 

process [173, p. 200]. 

У наведених прикладах відбулась заміна лексичних одиниць 

української мови з вужчим значенням одиницями англійської мови з 

ширшим значенням. У першому прикладі українські іменники 

законопроекти та програмні документи відтворено англійськими лексемами 

з ширшою семантикою – legal and normative documents. Поняттєву систему 

повідомлення при цьому збережено, тому переклад можна вважати 

адекватним. 

У другому прикладі генералізація супроводжена прийомом 

перестановки. Відтворення українського словосполучення заходи 

реформування англійською як reform process не порушує еквівалентності на 

рівні тексту, тому переклад можна вважати адекватним. 

Наведемо інший приклад використання генералізації: 

… наявність корупційних 

виявів у системі забезпечення 

військ (сил) … [184] 

Corrupt practices in the troops 

(forces) support system … [173, p. 194] 

У наведеному мікроконтексті генералізація відбувається при відтворені 

вихідного українського іменника вияви. Словник пропонує відповідники 

manifestation, demonstration або display. Однак у цьому випадку використання 

будь-якого словникового відповідника вважаємо недоречним, оскільки він 

призведе до негативної стилізації. Відтворення українського іменника вияви 

за допомогою англійського іменника practices має контекстуальний характер. 
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Отримане в результаті перетворень словосполучення corrupt practices 

повністю передає вихідне повідомлення, тому переклад можна вважати 

адекватним. 

У деяких випадках застосування прийому генералізації є недоречним і 

призводить до негативної стилізації або смислових помилок у перекладі. 

Наприклад: 

… Об’єднаний оперативний 

штаб Збройних Сил України [184]. 

… the Joint Operations Centre of 

the Armed Forces of Ukraine [173, 

p. 198]. 

… військових навчальних 

закладів … [184]. 

… military schools … [173, 

p. 206] 

… упроваджено єдині процеси 

та правила, що сприяють культурі 

несприйняття корупції і високому 

рівню державного управління … 

[184]. 

Introduced integrated processes 

and rules that foster the culture of anti-

corruption and good governance … 

[173, p. 204] 

У першому випадку відтворення українського іменника штаб, який є 

основним компонентом у багатокомпонентному терміні Об’єднаний 

оперативний штаб, словом із ширшою семантикою Centre є недоречним, 

оскільки в англійській мові існує еквівалентний відповідник – Joint 

Operations Headquarters. 

У другому прикладі застосування генералізації в перекладі 

українського багатокомпонентного терміна військовий навчальний заклад 

призводить до негативної стилізації. Англійське словосполучення military 

school більш характерне для розмовного та художнього стилів, а в документі 

оборонного планування його вживання є недоречним та може призвести до 

плутанини щодо типу навчального закладу. В англійській мові існують 

еквівалентні відповідники: military academy або military educational institution. 

У третьому мікроконтексті використання прийому генералізації 

зафіксовано при відтворенні українського словосполучення несприйняття 
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корупції. У перекладі було отримано англійський іменник з префіксом anti- – 

anti-corruption, який за своєю семантикою значно ширший, ніж українське 

словосполучення. В оригіналі йдеться про заходи з формування культури 

несприйняття корупції в Україні в межах антикорупційної політики уряду, 

тоді як у перекладі вихідне словосполучення узагальнено до більш широкого 

поняття anti-corruption (боротьба з корупцією). Така трансформація зумовлює 

втрату точної інформації у перекладі, тому порушує еквівалентність на рівні 

змісту. У цьому разі рекомендуємо власний варіант перекладу українського 

словосполучення несприйняття корупції як intolerance for corruption. 

У перекладі фіксуємо прийоми генералізації з іншими 

трансформаціями, наприклад, прийомами вилучення та перестановки: 

… вивчення та впровадження 

найкращих світових практик і власного 

досвіду функціонування органів 

військового управління … [184] 

… study and implement the 

best international and own military 

management practices … [173, 

p. 195] 

У наведеному мікроконтексті у перекладі англійський іменник practices 

використано для відтворення двох українських іменників – практика та 

досвід, у результаті чого відбулось вилучення одного з елементів. Прийом 

генералізації застосовано у відтворенні українського багатокомпонентного 

словосполучення функціонування органів військового управління та 

супроводжено вилученням у перекладі одного компонента – іменника 

функціонування, значення якого відтворюється на основі предметної ситуації 

(з метою трансформації органів військового управління за стандартами 

НАТО, яка передбачає перехід військового управління на J-структуру, 

вивчаються питання функцій та обов’язків органів військового управління 

держав – членів НАТО). Український термін органи військового управління 

має англійський відповідник – command and control organizations. Однак у 

цьому прикладі перекладач застосовує транслят із ширшим значенням – 

military management, що є «класичною» помилкою цивільного перекладача. 

Таким чином, застосування прийому генералізації у відтворенні 
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багатокомпонентного терміну замість наявного еквівалента призводить до 

негативної стилізації ТП. 

Наведемо типові приклади застосування у перекладі прийому 

конкретизації: 

В умовах інтенсивних 

демократичних, соціальних, державно-

правових перетворень … [173] 

The current intensive democratic, 

social, and state-legal reforms … [173, 

p. 196] 

Сприятливі та негативні 

фактори [173] 

Favourable factors and 

limitations [173, p. 201] 

Сформовано військовий 

резерв людських ресурсів … [173] 

A military personnel reserve is 

established … [173, p. 208] 

У наведених прикладах відбувається заміна слова або словосполучення 

української мови з широким значенням одиницями англійської мови з 

вужчим значенням. У першому прикладі конкретизація відбулась на рівні 

слова при відтворенні українського вихідного іменника перетворення. 

Словник пропонує відповідник transformation. Однак перекладач 

відштовхується від предметної ситуації – проведення реформи державного 

управління в країні – і конкретизує в перекладі український номінатив 

перетворення за допомогою англійського іменника reforms. Поняттєву 

систему повідомлення збережено, тому трансформацію можна вважати 

адекватною. 

У другому прикладі спостерігаємо трансформацію шляхом 

конкретизації в перекладі української назви підпункту 3.5 Стратегічного 

оборонного бюлетеня – Сприятливі та негативні фактори. Перший 

компонент вихідного багатокомпонентного словосполучення передано 

дослівно й супроводжено перестановкою основного слова – фактори. 

Другий компонент вихідного словосполучення негативні фактори 

конкретизовано на основі ситуативного контексту – перерахування факторів, 

які можуть негативно вплинути на проведення оборонної реформи – і 

відтворено за допомогою англійського іменника limitations з вужчим, більш 
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конкретним значенням «обмеження». У цьому разі конкретизація виправдана 

контекстом, не викривлює оригінал і забезпечує адекватність перекладу. 

У третьому випадку відзначаємо застосування простої конкретизації з 

перестановкою компонентів у перекладі вихідного багатокомпонентного 

словосполучення військовий резерв людських ресурсів. Українське 

словосполучення людські ресурси має словниковий відповідник human 

resources. Однак для більш точного та адекватного відтворення вихідного 

повідомлення перекладач вдається до конкретизації українського 

словосполучення з широкою семантикою завдяки гіпонімічному 

відповіднику personnel. Отриманий у результаті перетворень транслят 

military personnel reserve повністю передає вихідне повідомлення, тому 

переклад можна вважати адекватним. 

Випадки застосування антонімічного перекладу є поодинокими: 

… оборонна реформа 

здійснюється в умовах 

незавершеного збройного 

конфлікту … [184] 

The defence reform is implemented 

amid an ongoing armed conflict … [173, 

p. 202] 

… з урахуванням оперативних 

вимог та ресурсних можливостей 

держави щодо їх забезпечення [184]. 

… taking into account operational 

requirements and national resource 

limitations for their support [173, p. 206] 

У першому прикладі прикметник незавершений відтворено англійським 

ongoing, що означає тривалий, діючий. У другому прикладі іменник 

можливості передано англійським іменником limitations, що означає 

обмеження. В обох випадках заміна форми слова на протилежну не впливає 

на відтворення змісту, тому переклад можна вважати адекватним. 

За аналогією з документами, опрацьованими в попередніх розділах, ми 

провели аналіз ТО та ТП Стратегічного оборонного бюлетеня з 2004 по 

2016 роки, який дозволив визначити частотність використання 

трансформацій з української мови англійською (Табл. 2.3): 
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Табл. 2.3. Частотність використання трансформацій у перекладі 

Стратегічного оборонного бюлетеня 

№ 

з/п 
Трансформації 

Кількість 

укр.-англ. Приклади 

К-сть % 

1.  Дослівний 

переклад 

(синтаксичне 

уподібнення) 

720 37% стратегічне планування 

застосування та розвитку 

Збройних Сил України – strategic 

planning of employment and 

development of the Armed Forces of 

Ukraine 

2.  Перестановка 498 26% процедури оборонного 

планування – defence planning 

procedures 

3.  Еквіваленти 291 15% робочий орган Ставки Верховного 

Головнокомандувача – working 

body of the Supreme High Command 

General Headquarters 

4.  Вилучення 168 9% радники від держав – членів 

НАТО – NATO advisers 

5.  Модуляція 60 3% міжнародні договори України, 

згода на обов’язковість 

виконання яких надана 

Верховною Радою України – 

international treaties of Ukraine 

ratified as binding by the 

Verkhovna Rada of Ukraine 

6.  Додавання 24 1% система програмного 

менеджменту – program-based 

management system 

7.  Генералізація 18 0,9% Об’єднаний оперативний штаб – 

Joint Operations Centre 

8.  Конкретизація 12 0,6% сприятливі та негативні фактори 

– favourable factors and limitations 

9.  Поєднання 

перетворень 

147 7,5% координаційний контрольним 

орган з питань національної 

безпеки і оборони при 

Президентові України – co-

ordination agency under the 

President of Ukraine for national 

security and defence 

 Разом: 1938 100 %  
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З огляду на результати, наведені в таблиці, можемо підтвердити 

попереднє припущення щодо схожості перекладацьких перетворень у 

перекладі доктринально-регламентуючих документів. Жанрово-стильові 

особливості Стратегічного оборонного бюлетеня зумовлюють високу 

частотність застосування нульових трансформацій (37 %) у перекладі. У 

результаті міжмовних розбіжностей маємо високі показники застосування 

прийомів перестановки (26 %) та вилучення (9 %). Насиченість спеціальною 

військовою термінологією зумовлює використання еквівалентів (15 %). 

2.5. Жанрово-стильові особливості перекладу «Білої книги» 

На відміну від попередніх документів жанр «Біла книга» належить до 

інформаційно-аналітичної жанрової групи, відрізняється функціональними 

параметрами та ознаками публіцистичного стилю, однак за своїм змістово-

тематичним наповненням та сферою вживання належить до воєнно-

політичних текстів. 

«Біла книга («White Paper») – аналітичний документ, що описує завдання 

та логіку дій Уряду в певній галузі державної політики і створений для 

публічного обговорення з громадськістю і стейкголдерами (зацікавленими 

сторонами) та подальшого впровадження органами виконавчої влади. «Білі 

книги» публікуються як розпорядчі документи та можуть містити коротку 

версію законопроекту, який планується ухвалити» [18]. 

У Військовому стандарті «ВСТ 01.004.002» наведено визначення «Білої 

книги» як щорічного видання, призначеного для систематичного 

інформування громадськості про діяльність Збройних Сил України, наявні 

проблеми у цій сфері та хід їх вирішення [148]. 

У Законі України «Про національну безпеку України» зазначено, що з 

метою систематичного інформування суспільства про діяльність сектору 

безпеки і оборони України, забезпечення обґрунтованості рішень державних 

органів з питань національної безпеки і оборони, інформування про стан 

виконання заходів розвитку сектору безпеки і оборони періодично, але не 

рідше ніж раз на три роки, органами сектору безпеки і оборони видаються 
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«Білі книги» або інші аналітичні документи (огляди, національні доповіді 

тощо) [149]. Міністерство оборони України відповідно до покладених на 

нього завдань видає «Білу книгу» з метою інформування громадськості про 

діяльність Збройних Сил України [154]. У Службі безпеки України видання 

«Біла книга» є публічним звітом про пріоритетні результати її діяльності та 

одним із засобів демократичного цивільного контролю над безпековим 

сектором держави. Інші силові структури також перекладають це видання 

англійською. З огляду на призначення та сферу функціонування «Білих книг» 

можемо припустити, що в перекладі цих документів, виданих різними 

органами сектору безпеки і оборони, застосовуватимуться схожі прийоми та 

стратегія. 

Загалом за всю історію існування незалежної України було 

опубліковано чотирнадцять видань щорічника «Біла книга» українською та 

англійською мовами з 2005 по 2018 роки. Видання 2005–2008 рр. містили 

назву «Оборонна політика України», а подальші видання (2009–2018 рр.) 

були названі «Збройні Сили України» та присвячені питанням реформування 

Збройних Сил України. У виданнях висвітлюються поточний стан збройних 

сил та головні напрями подальшого військового будівництва. 

Матеріали щорічника призначені для цивільних і військових фахівців у 

галузі військового будівництва, оборонної політики та політики безпеки, 

журналістів, викладачів і студентів профільних вузів та факультетів, а також 

усіх, хто цікавиться станом і напрямами розвитку Збройних Сил України. 

Переклад щорічника призначений для опублікування у відкритих 

джерелах та здійснюється з метою інформування представників воєнно-

дипломатичного корпусу, акредитованих в Україні, міжнародних організацій 

та іноземних радників. Отже, у перекладі відбувається звуження 

адресованості відносно оригіналу. Незважаючи на зазначене, перекладач має 

створити такий текст перекладу, який був би зрозумілим для широкого кола 

адресатів. 
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Публічна презентація щорічного оборонного бюлетеня англійською 

мовою відбувається для представників воєнно-дипломатичного корпусу, 

акредитованих в Україні, міжнародних організацій та іноземних радників. 

Українсько- та англомовна електронні версії книги розміщено на офіційному 

веб-сайті Міністерства оборони [153]. 

Такий позамовний чинник, як призначення документа для 

опублікування у відкритих джерелах, висуває додаткові підвищені вимоги до 

перекладачів – виконавців перекладу «Білої книги» щодо гідного 

представлення англомовної версії щорічника. 

2.5.1. Структура жанру «Біла книга» та особливості її відтворення 

Незважаючи на всеохопний характер документа, зміст «Білої книги» є 

жорстко структурованим. Щорічник містить титульну сторінку, де зазначено 

назву структурного органу, який розробляє видання (Міністерство оборони 

України), назву самого видання із зазначенням звітного року, місто та рік 

видання. На другій сторінці розміщено інформацію про авторський колектив 

– голову, склад та секретаря робочої групи, розробника дизайну, а також 

коротка довідкова інформація з посиланням на закон, відповідно до якого 

видається «Біла книга», питання, яким присвячене видання, та коло адресатів, 

яким призначено матеріали. Далі йде вступне слово Міністра оборони 

України з висвітленням основних подій звітного року та планів на майбутнє. 

Після вступного слова – сторінка із зазначенням заголовка розділу та 

підрозділів. Далі – безпосередньо текст розділу, підрозділів, які 

завершуються загальним висновком. Кількість розділів відрізняється щороку 

– від 5 до 8. Розділи підсумовані заключною частиною, в якій визначено 

пріоритетні завдання на наступний рік. Після основного тексту документа 

наведено додатки (у середньому – 7), які містять таблиці, діаграми, схеми. В 

кінці документа – зміст, який охоплює вступне слово, заголовки розділів, 

заключну частину та додатки із зазначенням номера сторінки, з якої 

починається розділ. Описана структура є характерною для всіх 14-ти видань 

із незначними змінами, а саме: 
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− видання 2005–2008 рр. містили вступне слово Президента України – 

Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України та Міністра 

оборони України [186, 188, 190, 192]; 

− видання 2009 р. містило ще вступне слово Начальника Генерального 

штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України [194]; 

− видання 2010 р. містило вступне слово Міністра оборони України та 

Начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних 

Сил України [196]; 

− видання 2011, 2012, 2014–2018 рр. містили вступне слово лише 

Міністра оборони України [198, 200, 204, 206, 208, 210, 212]; 

− видання 2013 р. взагалі не містило жодного вступного слова [202]; 

− видання 2009 р. на першій сторінці та 8-ми останніх сторінках 

містило інформацію рекламного характеру про підприємства 

оборонно-промислового комплексу, види робіт, які вони виконують, 

та техніку, яку виробляють [194]; 

− у виданнях 2017 та 2018 років змінено дизайн, додано епіграфи на 

початку кожного розділу та змінено послідовність структурних 

елементів – зміст у них розташовано на початку, після вступного 

слова, і супроводжено QR-кодом [210, 212]. 

Розділи та підрозділи містять аналітичну інформацію, підкріплену 

таблицями, схемами та діаграмами. Характерною жанрово-стильовою 

особливістю текстів Білої книги є частотні посилання на законодавчу базу 

(закони, розпорядження, накази тощо). 

Високий ступінь стандартизації мовних засобів щорічника «Біла книга» 

зумовлює потребу в здійсненні такого його перекладу, що повністю передає 

зміст і форму документа, відтворює композицію тексту та всіх структурних 

елементів зі збереженням нумерації сторінок. Існує загальна тенденція, що з 

двох «паралельних» текстів українською та англійською мовами більшим за 

обсягом нерідко буває, як правило, український текст. Однією з причин цього 

є виразніша тенденція англійського мовлення, порівняно з українським, до 
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стислості, лаконічності та компресії мовних засобів [42, с. 270]. Такий 

висновок не є правильним стосовно ситуації з ТО та ТП «Білої книги», які 

більш-менш однакові за обсягом. 

2.5.2. Негативний вплив групового перекладу «Білої книги» на якість 

перекладу 

Процедура перекладу щорічника відповідає запропонованій 

функціональній моделі ВПП, однак має свої особливості та відбувається в 

декілька етапів. Після опрацювання українськомовного варіанта 

відповідальний структурний підрозділ Міністерства оборони України – 

Департамент воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного 

співробітництва – надсилає щорічник на переклад виконавцям. 

Аналіз системи управління перекладацьким супроводом Міністерства 

оборони та Генерального штабу Збройних Сил України в частині виконання 

письмових перекладів свідчить, що переклад «Білої книги», на жаль, 

здійснюється в надзвичайно стислі терміни як для такого іміджевого воєнно-

політичного документа, та передбачає великий обсяг ТО [157]. У середньому 

обсяг щорічника становить 130 сторінок, хоча статистика за останні п’ять 

років свідчить про прогресивне збільшення кількості сторінок щорічника: 

2014 рік – 110 с., 2015 рік – 152 с., 2016 рік – 150 с., 2017 рік – 152 с., 2018 рік 

– 172 с. Значний обсяг та відсутність достатнього часу для здійснення 

письмового перекладу передбачає залучення значної кількості перекладачів з 

різних установ. Традиційно завдання з перекладу «Білої книги» розподіляють 

між двома установами: НУО та ВІКНУ. Як правило, до перекладу залучають 

усіх наявних фахівців з іноземної мови – наукових співробітників, викладачів 

іноземної мови, курсантів зі спеціальності «Переклад». Очевидним є той 

факт, що рівень військово-професійної компетентності перерахованих 

фахівців неоднаковий, що безпосередньо віддзеркалюється на якості 

перекладу, насамперед, на забезпеченні стилістичної зв’язності ТП. 

Терміновість виконання перекладу та обсяги вихідного тексту 

проілюструємо на типовому прикладі: переклад частини «Білої Книги» 
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2018 року загальним обсягом 110 стор. здійснювали фахівці ВІКНУ в період 

з 02 по 11 травня 2019 року, що становить 7 робочих днів. Такі терміни та 

обсяг унеможливлюють якісне здійснення всіх основних етапів виконання 

письмового перекладу, а саме: підготовчого етапу, перекладання 

оригінального документа, редагування перекладеного тексту, корегування 

перекладеного тексту, контролю якості перекладеного документа, що 

визначено офіційним Військовим стандартом Міністерства оборони України 

«ВСТ 01.003.001 – 2018 (01). Адміністративна діяльність. Лінгвістичне 

забезпечення військ (сил)», розробленим під керівництвом В. В. Балабіна 

[147, с. 14]. 

Вищенаведена тенденція дозволяє говорити про явище групового, або 

колективного перекладу. Цей метод ще не отримав наукового обґрунтування, 

однак практика його застосування існує та має свої наслідки: такі небажані в 

перекладі результати, як безпідставна стилізація, суттєві та грубі помилки у 

відтворенні спеціальної термінології та порушення змістовної єдності й 

цілісності поданої інформації, стилістичної зв’язності. Статистика залучення 

до перекладу «Білої книги» фахівців ВІКНУ показує, що мінімальна кількість 

залучених перекладачів становила 3 особи (у 2014 р.), максимальна – 8 осіб 

(у 2018 р.) [157]. Перекладачами-виконавцями були наукові співробітники з-

поміж військовослужбовців та цивільних працівників, цивільні викладачі 

англійської мови, курсанти випускних курсів спеціальності «Переклад». Така 

різноманітність групи перекладачів-виконавців – вимушений захід, 

спричинений, передусім, організаційно-штатними питаннями: обмеженими 

людськими ресурсами та відсутністю посади перекладачів не лише у ВІКНУ, 

а й у Міністерстві оборони України. Внаслідок цього різний рівень 

компетентності залучених фахівців безпосередньо впливає на якість 

перекладу. 

Перевагою групового перекладу щорічника «Біла книга» є можливість 

здійснювати порівняння перекладів, виконаних різними групами 

перекладачів-виконавців, особливо коли відомі умови виконання. Наприклад, 
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виконання перекладу щорічника 2018 р. було розділено між двома 

навчальними закладами: НУО (1–3 розділи) та ВІКНУ (4–7 розділи і 

додатки). У ВІКНУ для ефективного виконання перекладів використовують 

систему автоматизації перекладу SDL Trados, яка дозволяє оптимізувати 

роботу перекладача та ефективніше вирішити різні перекладацькі завдання. 

Застосування зазначеної платформи дозволяє збільшити швидкість перекладу 

в середньому на 30-50 %, покращити якість та забезпечити його 

узгодженість. У результаті переклад, виконаний військовими перекладачами 

за допомогою програмних засобів SDL Trados, має єдиний стиль та 

унормовану або узгоджену термінологію порівняно з перекладом, виконаним 

без застосування аналогічної системи. 

Через те, що в НУО перекладачами-виконавцями були переважно 

цивільні викладачі англійської мови, в ТП фіксуємо випадки, коли для 

перекладу військової термінології застосовували цивільні терміни або «хибні 

друзі перекладачів». Наприклад, літаки було перекладено як planes замість 

aircraft, полігони відтворено англійською як polygons замість firing ranges 

тощо. Зазначене вказує на важливість підготовки саме військових 

перекладачів, до компетенції яких входить не лише філологічна складова, а й 

загальновійськова. 

Ще один позамовний чинник, який перешкоджає отриманню якісного 

ТП, стосується інших організаційно-штатних можливостей виконавця 

перекладу та специфіки умов праці. Відсутність редакторів та коректорів 

призводить до того, що їхні функції доводиться виконувати більш 

досвідченим перекладачам-виконавцям. Багаторічний досвід залучення до 

виконання перекладу «Білої книги» (2009–2019 рр.) дозволяє засвідчити 

сумну практику, коли перекладений текст оригінального документа 

надсилається замовнику одразу після перевірки його редактором (як правило, 

перекладачем-виконавцем) без належного корегування та контролю якості. У 

випадку з перекладом «Білої книги» процес корегування та правки 

здійснюється протягом перевірки та вичитування перекладу носієм мови з-
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поміж іноземних радників Міністерства оборони України та Генерального 

штабу Збройних Сил України. На цьому етапі здійснюється перевірка 

загальної стилістики ТП, виявлення можливих орфографічних і 

пунктуаційних помилок, приведення ТП до норм і правил англійської мови. 

Залучення іноземних експертів для вичитування перекладу «Білої книги» має 

необов’язковий характер, а терміни на вичитку зазвичай обмежені, що 

впливає на кінцевий результат. Так, наприклад, одному редактору практично 

неможливо вичитати переклад обсягом 172 сторінки на належному рівні за 

короткий термін у 5 робочих днів. 

Наведемо типові приклади грубих помилок, спричинених низькою 

компетентністю залучених перекладачів-виконавців: 

… у районі проведення 

антитерористичної операції та операції 

Об’єднаних сил … [212, с. 10] 

… in the area of an anti-terrorist 

operation and the Operation of the 

United Nations … [213, p. 10] 

У наведеному мікроконтексті українська назва військової операції – 

операція Об’єднаних сил в англійському перекладі перетворилася на 

операцію Організації Об’єднаних Націй (Operation of the United Nations). Чим 

керувався перекладач при виборі такого варіанту – невідомо, проте це 

однозначно вказує на прогалини в компетентності, у частині знань та 

розуміння бойових можливостей військових підрозділів Збройних Сил 

України. Подібні помилки трапляються нечасто, однак їх наявність є 

неприпустимою у воєнно-політичних текстах. 

Наведена помилка викривлює сприйняття ТП як серйозного видання, і 

навіть правильний переклад далі за текстом не допоможе виправити ситуацію 

після поганого першого враження: 

… у період проведення операції 

Об’єднаних сил … [212, с. 10] 

… during the Joint Forces 

operation … [213, p. 10] 

Деякі помилки спричинені прогалинами у знаннях подій та явищ, які 

відбуваються в країні, та неуважністю. Наприклад: 
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… у районі проведення 

антитерористичної операції … [212, 

с. 19] 

… in the area of operations of the 

combined forces … [213, p. 19] 

В оригінальному тексті йшлося про Економічний ефект від 

упереджувальних заходів Служби внутрішнього аудиту за 2014–2018 рр. В 

англомовному варіанті перекладач вирішує застосувати варіант operations of 

the combined forces, щоб показати, що йдеться про операцію об’єднаних сил, 

яка тривала на момент здійснення перекладу, однак остання розпочалася 

лише 30 квітня 2018 р., а статистичні дані наведено за попередні роки, коли 

відбувалася антитерористична операція. Тому в перекладі мало би бути: in 

the area of anti-terrorist operation. 

В іншому випадку помилку фіксуємо при перекладі українського 

терміна військовослужбовці за контрактом: 

… створено належні умови для 

розміщення військовослужбовців за 

контрактом [212, с. 4]. 

… adequate conditions of the 

enlisted military personnel placement 

are created [213, p. 4]. 

В англійській мові існує відповідник – contracted personnel. У перекладі 

вжито інший термін – enlisted military personnel, що позначає 

військовослужбовців рядового та сержантського складу. Така заміна 

значення спотворює зміст перекладеного документа, оскільки в оригіналі 

йшлося про іншу категорію військовослужбовців. 

Груповий переклад за умови обмеженого часу також призводить до 

неузгодженості термінології, коли один і той самий термін у перекладі 

відтворюють по-різному. Причиною цього є складність вибору одного 

англійського лексичного відповідника з синонімічного ряду. Як зазначає 

В. І. Карабан, це зумовлено тим, що синоніми нерідко характеризуються 

тільки незначними семантичними і стилістичними відмінностями, які 

перекладачеві обов’язково слід знати, щоб зробити правильний вибір 

варіанта перекладу [42, с. 19]. Наприклад, для перекладу українського 

терміна органи військового управління у ТП «Білої книги» знаходимо аж 10 
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різних варіантів: military authorities, military administration bodies, military 

administration, bodies of military management, military management bodies, 

military command, military Command and Control units, military command 

structures, command and control agencies, military command and control 

agencies. У більшості випадків найвідповіднішим терміном для позначення 

органів військового управління є command and control authorities. 

Схожа ситуація спостерігається із вибором варіанта перекладу слова 

військовослужбовці із синонімічного ряду military servicemen, servicemen, 

service personnel, military personnel, uniformed personnel, members of the Armed 

Forces. Перекладацьке рішення з іменником servicemen вважаємо не досить 

вдалим. Як зазначає В. І. Карабан, багато хто, особливо з тих, хто укладає 

різного роду офіційні документи, визнають за необхідне ставитися в 

мовленні поважно і рівноправно як до чоловіків, так і до жінок. Слід уникати 

вживання слів із напівафіксом –man та іншими мовними елементами, що 

позначають стать людини. Перевагу в таких випадках надають складним 

словам із останнім нейтральним компонентом –person [42, с. 372–373]. 

Враховуючи державну політику щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків та все більшу численність 

військовослужбовців-жінок у Збройних Силах України (станом на грудень 

2019 р. – понад 27 тис.) пропонуємо застосовувати гендерно нейтральний 

варіант service personnel, у деяких випадках – military personnel (на противагу 

цивільним працівникам) та members of the Armed Forces. 

Численним є синонімічний ряд для терміна «озброєння і військова 

техніка»: weapons and military equipment, armament, materiel, arms and 

equipment. 

2.5.3. Застосування перекладацьких прийомів у перекладі «Білої книги» 

Призначення «Білої книги» для опублікування у відкритих джерелах 

передбачає збереження в перекладі не лише змісту документа, а й 

наближення до структури ТО з точки зору синтаксису. Така жорстка 
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регламентація з жанрового погляду зумовлює частотне застосування в 

перекладі прийому синтаксичного уподібнення. Наприклад: 

… підвищення спроможностей 

морського командування та 

командування морської піхоти, 

здійснення переходу з бригадної на 

дивізіонну структуру Військово-

Морських Сил Збройних Сил України 

… [212, с. 7] 

… increasing the capabilities of 

the Naval Command and command of 

the marines, making the transition 

from the Brigade to the Divisional 

structure of the Naval Forces of the 

Armed Forces of Ukraine … [213, p. 7] 

У зв’язку з цим Президент 

України ініціював розроблення нових 

концептуальних документів у сфері 

національної безпеки і оборони [206, 

с. 7]. 

In this regard, the President of 

Ukraine initiated the development of 

new conceptual documents in the 

sphere of national security and defense 

[207, p. 7]. 

міжвидовий характер органів 

управління – комплексне управління 

міжвидовими силами і засобами 

Збройних Сил України … [206, с. 22] 

multiservice nature of command 

and control bodies – complex 

management over multiservice forces 

and means of the Armed Forces of 

Ukraine … [207, p. 22] 

У наведених мікроконтекстах у ТП повністю збережено порядок 

розташування мовних одиниць. Наведені варіанти синтаксичного 

уподібнення в перекладі не порушують відтворення поняттєвої системи 

повідомлення, тому такий переклад можна вважати адекватним. 

Водночас застосування прийому синтаксичного уподібнення для 

перекладу спеціальних військових термінів є недоречним. Наприклад: 

… єдиною автоматизованою 

інформаційною системою 

управління оборонними ресурсами 

(DRMIS) … [212, с. 7] 

… a single automated information 

management system for defence resources 

(DRMIS) … [213, p. 7] 
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… планування на основі 

спроможностей … [212, с. 8] 

…. planning based on capabilities 

… [213, p. 8] 

Наведені випадки ілюструють приклади понять та явищ, які прийшли в 

українську військову реальність з англійської мови в результаті інтенсивної 

міжнародної діяльності, вивчення та запровадження західних процедур та 

стандартів. Перші переклади зазначених понять українською здійснювалися в 

робочому порядку під час опрацювання іноземної літератури та проведення 

засідань. У «Білій книзі» вжито більш-менш усталений українськомовний 

варіант, часто з англомовною абревіатурою в дужках, що сприяє 

знаходженню відповідника: Defence Resource Management Information System 

(DRMIS) та capabilities-based planning (CBP). Тому дослівне відтворення 

вищезазначених термінів є недоречним. 

Ще один приклад невдалого застосування дослівного перекладу 

виявлено у відтворенні українського терміна «особливий період»: 

… під час особливого 

періоду… [212, с. 10] 

… during a specific period… [213, 

p. 10] 

У наведеному випадку відтворення прикметника «особливий» у складі 

українського терміна «особливий період» англійською як «specific» 

(конкретний) є недоречним, оскільки існує більш-менш усталений варіант 

«special period». 

Серед трансформацій у перекладі «Білої книги» найчастіше 

трапляються прийоми перестановки. Наведемо найтиповіші приклади: 

… удосконалення системи 

керівництва силами оборони … 

[212, с. 8] 

… improvement of the defence 

force management system … [213, 

p. 8] 

Пріоритет у формуванні 

наданий Об’єднаним силам 

швидкого реагування [186, с. 11]. 

Priority will be given to activating 

the Joint Rapid Reaction Forces [187, 

p. 11]. 
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Для підвищення готовності 

органів управління та сил 

цивільного захисту до 

оперативного реагування на 

надзвичайні ситуації … [202, с. 44] 

To increase the command and 

control bodies and civil defence forces 

readiness to respond rapidly to 

emergencies … [203, p. 44] 

Наведені приклади ілюструють застосування прийомів перестановки у 

відтворені багатокомпонентних термінів, зумовлені порядком розташування 

компонентів в англомовних термінах. 

Застосування прийому перестановки на рівні речення також зумовлене 

міжмовними розбіжностями. Наприклад: 

Проведено комплекс заходів 

щодо відновлення боєздатності 

системи управління Збройними 

Силами, за результатами якого було 

відокремлено оперативно-

стратегічну ланку управління 

військами (силами) [204, с. 19]. 

Operational and Strategic Level 

of Command over troops (forces) was 

separated out as the result of the 

complex activities, related to the 

restoration of operational capability of 

the Command System of the Armed 

Forces [205, p. 19]. 

В основу забезпечення 

розвитку Збройних Сил фінансовими 

ресурсами покладено показники 

потреби, необхідної для досягнення 

визначених можливостей Збройних 

Сил … [196, с. 20]. 

Supporting the Armed Forces 

with financial resources is based on 

indexes of needs, necessary to achieve 

appropriate capabilities of the Armed 

Forces … [196, p. 20]. 

У 2017 р. затверджено зразки 

нової форми одягу та знаків 

розрізнення військовослужбовців 

Збройних Сил України [210, с. 21]. 

In 2017 new samples of uniform 

and insignia for service personnel of the 

Armed Forces of Ukraine were 

approved [211, p. 21]. 

… виведено зі складу 

Сухопутних військ та сформовано як 

окремий рід військ Високомобільні 

High Mobility Assault Forces 

were withdrawn from the Land Forces 

and formed as a separate branch of the 



158 

десантні війська … [208, с. 11] Armed Forces … [209, p. 11] 

Дії сил антитерористичної 

операції протягом зимової кампанії 

2014–2015 рр. вирішально вплинули 

на подальший розвиток воєнно-

політичної та воєнно-стратегічної 

обстановки [206, с. 12]. 

The activities of anti-terrorist 

operation forces significantly influenced 

the subsequent development of military-

political and military-strategic situation 

during 2014-2015 winter campaign 

[207, p. 12]. 

Прийоми перестановки у наведених прикладах зумовлені такими 

міжмовними розбіжностями, як порядок слів та тяжіння до застосування 

пасивних конструкцій в англійському реченні. 

Далі за частотністю вживання у перекладі фіксуємо прийом вилучення: 

… організації оборонного 

планування та ефективного 

управління ресурсами у сфері 

оборони … [212, с. 6] 

… organization of defense 

planning and effective management of 

defense resources … [213, p. 6] 

… Спільний центр з контролю 

та координації питань припинення 

вогню та стабілізації лінії 

розмежування сторін (СЦКК) [212, 

с. 146]. 

… Joint Centre for Control and 

Coordination on ceasefire and 

stabilization of demarcation line between 

the parties (JCCC) [213, p. 146]. 

… удосконалення питань 

соціального захисту 

військовослужбовців та членів їх 

сімей, а також умов проходження 

військової служби [210, с. 9]. 

… improve social protection for 

service personnel and members of their 

families as well as active service 

conditions [211, p. 9]. 

Незважаючи на постійну 

складну обстановку в зоні 

проведення антитерористичної 

операції … [206, с. 9] 

Despite the enduring difficult 

situation in the zone of the antiterrorist 

operation … [207, p. 9] 

Наведені приклади ілюструють типові випадки вживання прийому 

вилучення в перекладі «Білої книги», зумовленого загальною тенденцією 
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англійської мови до економії мовних засобів в офіційній сфері. Найчастіше 

при перекладі вилучають прийменниково-іменникові конструкції (у сфері, з 

питань) та віддієслівні іменники з суфіксом -ення (проведення, 

проходження). Застосування вилучення не позначається на відтворенні 

понять, тому цю трансформацію можна вважати адекватною. 

Випадки застосування протилежного прийому – додавання 

трапляються рідше і є ситуативними. Наприклад: 

Показники середнього нальоту 

на один екіпаж морської авіації у 

2017 р. зросли майже в 1,2 рази [210, 

с. 68]. 

The average flight hours for one 

crew of naval aviation in 2017 grew by 

a factor of almost 1.2 [211, p. 68]. 

Запрацювала нова система 

закупівель озброєння та військової 

техніки, інших матеріальних засобів 

… [212, с. 4] 

A new system concerning 

weapons, military equipment and other 

material resources procurement … [213, 

p. 4] 

У першому випадку кількість компонентів у ТП збільшилась у 

порівнянні із ТО за рахунок додавання слова factor, що входить до складу 

фрази grew by a factor of. У другому випадку додавання слова concerning 

призвело до нетипової для англійських військових термінів конструкції 

system concerning weapons…. У цьому випадку пропонуємо застосувати 

прийом перестановки: weapons, military equipment and other material resources 

procurement system. 

Жанровою особливістю «Білої книги» є вживання значних за обсягом 

речень, перевантажених однорідними членами. Для чіткого представлення 

інформації у перекладі застосовують членування українських речень: 

З досвіду участі в 

антитерористичній операції 

удосконалена структура бойових 

бригад, зокрема, збільшена частка 

бойових підрозділів, підвищено їх 

The structure of combat brigades 

was improved based on the lessons 

learned in the ATO. In particular, the 

proportion of combat units and their 

effective fire power was increased; 



160 

вогневі спроможності, посилено 

підрозділи розвідки, артилерії, у першу 

чергу протитанкової [208, с. 11]. 

intelligence units, artillery units, and 

primarily anti-tank units were 

reinforced [209, p. 11]. 

У Генеральному штабі 

Збройних Сил проведено заходи 

щодо уточнення завдань, функцій і 

повноважень структурних 

підрозділів, їх реорганізації на зразок 

j–структури, впровадження 

стандартів підготовки армій країн – 

членів НАТО [208, с. 28]. 

The General Staff undertook a 

review to clarify the objectives, 

functions and powers of its 

departments. In addition, they 

commenced a phased reorganisation 

process to align with the J (Joint) 

staffing structure and training and 

standards, as utilised by the armed 

forces of NATO-member countries 

[209, p. 28] 

Членування великих складних речень при перекладі забезпечує кращу 

читабельність тексту, а відтак допомагає орієнтуватися в логіко-смислових 

зв’язках компонентів таких складних речень. У першому прикладі 

членування речення супроводжено прийомами перестановки, пасивізації та 

вилучення. У другому прикладі спостерігаємо прийоми конкретизації на 

рівні окремих слів: український іменник заходи відтворено як review (огляд), 

а структурні підрозділи – як departments (департаменти). Крім того, 

відзначаємо додавання уточнювальних елементів у ТП – (Joint) staffing та as 

utilised by, які вважаємо недоречними з огляду на адресованість ТП західним 

спеціалістам. 

Іншим прийомом декомпресії при перекладі є об’єднання двох 

українських речень в одне, розділене середником, із вилученням елементів, 

які не несуть основного смислового навантаження і можуть бути легко 

відтворені з контексту. Наприклад: 

Протягом 2016 навчального 

року Міністерство оборони 

In 2016, the Ministry of Defence 

provided adequate funding for training 
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забезпечило сталий ритм 

фінансування заходів підготовки 

військ (сил). При цьому обсяги 

виділених коштів порівняно з 

минулим роком зросли майже удвічі 

[208, с. 45]. 

activities; compared to the previous 

year, the funding of the Armed Forces 

training has almost doubled [209, p. 45]. 

У наведеному прикладі в перекладі фіксуємо вилучення таких 

елементів: навчального року, що відтворюється із контексту, оскільки йдеться 

про підготовку; військ (сил), що компенсується в другій частині речення 

шляхом додавання Armed Forces; та конструкції при цьому, що не несе 

смислового навантаження. Українське словосполучення сталий ритм 

змодельовано в перекладі за допомогою прикметника adequate, а фраза 

обсяги виділених коштів замінена іменником funding. Застосовані 

трансформації забезпечують адекватне відтворення інформації в ТП. 

Таким чином, при перекладі «Білої книги» адекватність на рівні 

речення досягається шляхом поєднання трансформацій. Наведемо декілька 

прикладів: 

Активні дії противника 

потребували додаткових заходів для 

інженерного обладнання позицій 

Збройних Сил та інших військових 

формувань України [208, с. 14]. 

Due to enemy offensive actions, 

Ukrainian defensive positions required 

additional measures for engineering 

improvements [209, p. 14]. 

У наведеному прикладі в ТП спостерігаємо перестановку елементів; 

додавання прийменника due to на позначення причинових зв’язків на початку 

речення (за правилами англійської мови він розташовується в середині 

речення); прикметник активні конкретизовано в перекладі offensive 

(наступальні); віддієслівний іменник обладнання узагальнено в перекладі і 

відтворено за допомогою іменника improvements; фраза Збройних Сил та 

інших військових формувань вилучена й передана в ТП за допомогою 

прикметника defensive (оборонний). 
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… вдосконалити порядок 

організації будівництва житла для 

військовослужбовців та членів їх 

сімей на земельних ділянках, що 

належать до земель оборони … [212, 

с. 10] 

… to improve the procedures for 

the housing construction arrangements 

for the servicemen and members of 

their families on the defence-owned 

plots … [213, p. 10] 

У цьому прикладі фіксуємо перестановку елементів у перекладі та 

компресію української фрази земельних ділянках, що належать до земель 

оборони шляхом додавання англійського прикметника –owned. 

Обсяги надлишкових, не 

придатних до подальшого 

використання ракет, боєприпасів 

та їх складових, рідких компонентів 

ракетного палива, які утилізовано, 

становлять чверть від загальних 

об’ємів [196, с. 11] 

The amount of surplus, 

unserviceable missiles, ammunition 

and their components, liquid rocket 

propellants, which were disposed of, 

constitute a quarter of the total amount 

[197, p. 11] 

У наведеному прикладі відзначаємо застосування в перекладі 

словникових відповідників для відтворення спеціальних військових термінів 

та вилучення слова компонентів при перекладі багатокомпонентного 

українського терміна рідких компонентів ракетного палива, що відтворюється 

із контексту. 

За аналогією з доктринально-регламентуючими документами, 

опрацьованими в попередніх розділах, ми провели аналіз текстів оригіналів 

та перекладів щорічника «Біла книга» з 2005 по 2018 роки, який уможливив 

визначити частотність використання трансформацій у перекладі. Для 

зручності результати підрахунків представлено у вигляді Табл. 2.4: 

Табл. 2.4. Частотність використання трансформацій у перекладі 

Білої книги 
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№ 

з/п 
Трансформації 

Кількість 

укр.-англ. Приклади 

К-сть % 

1.  Еквіваленти 3230 44% ввести воєнний стан в окремих 

місцевостях – to impose martial law 

in some regions 

2.  Перестановка 1908 26% незворотність змін в секторі 

безпеки і оборони України – the 

irreversible changes in the security 

and defence sector of Ukraine 

3.  Дослівний 

переклад 

(синтаксичне 

уподібнення) 

1137 12,5% розгорнути угруповання військ 

(сил) за загрозливих напрямах – to 

deploy the group of troops (forces) in 

threatened areas  

4.  Вилучення 587 10% акт відкритої збройної агресії – 

open armed aggression 

5.  Генералізація 212 2,9% Військові навчальні заклади – 

military schools 

6.  Додавання 205 2,8% Річна національна програма 

Україна – НАТО – the Annual 

National Program under the 

Auspices of NATO – Ukraine 

7.  Конкретизація 62 0,8% Активні дії противника – enemy 

offensive actions 

 Разом: 7341 100 %  

Всеохопний характер щорічника «Біла книга», зумовлений метою цього 

документа – систематичне інформування громадськості про діяльність 

Збройних Сил України, впливає на вибір стратегії перекладу. На рівні тексту 

це знаходить відбиток у насиченості військовою спеціальною термінологією 

в різних сферах життя і діяльності військ. Внаслідок цього в перекладі 

спостерігаємо високу частотність використання еквівалентів або 

словникових відповідників (44 %). Жорстка регламентація з жанрового 

погляду зумовлює відтворення всіх елементів у перекладі, що досягнуто 

шляхом нульової трансформації або синтаксичного уподібнення (12,5 %). 

Міжмовні розбіжності подолано шляхом застосування перекладацьких 

трансформацій – прийомів перестановки (26 %) та вилучення (10 %). 
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Висновки до розділу 2 

1. Важливим функціонально-стильовим чинником перекладу воєнно-

політичних текстів є їхня належність до офіційно-ділового стилю. 

Домінантною функцією для текстів указів та рішень є директивна функція, 

для жанрів Стратегія національної безпеки, Воєнна доктрина, 

Стратегічний оборонний бюлетень – доктринально-регламентуюча, для 

жанру «Біла книга» – інформативно-аналітична. Для перекладача важливим 

має бути знання того, що зазначені функції реалізуються у воєнно-

політичних текстах за допомогою різних функціонально-семантичних 

категорій – модальності, темпоральності, персональності, які повинні 

адекватно відтворюватись у перекладі. 

2. Категорія об’єктивної модальності реалізується в текстах 

доктринально-регламентуючої жанрової групи в наказових реченнях з 

індикативними формами дієслова та модальними словами, у текстах 

інформаційно-аналітичної жанрової групи – у стверджувальних реченнях з 

модальними словами. У ТП категорія модальності відтворена повними 

граматичними еквівалентами. Лексичні засоби вираження модальності 

відтворені на лексико-граматичному рівні. 

3. Категорія темпоральності виявляється у формах майбутнього та 

теперішнього часу в доктринально-регламентуючих документах та минулого 

часу в інформаційно-аналітичних. У перекладі часові відношення відтворено 

на граматичному рівні та за допомогою темпоральної лексики. 

4. Категорія персональності виявляється на синтаксичному рівні в 

безособових та неозначено-особових реченнях, що виключає суб’єктивність 

подання інформації. У перекладі категорія персональності відтворюється за 

допомогою формально-граматичних трансформацій та заміни 

морфологічного засобу вираження лексичним засобом. 

5. З точки зору синтаксису для воєнно-політичних текстів характерне 

тяжіння до синтаксичної структури, ускладненої складнопідрядними 

реченнями і поширеними простими реченнями з чітким членуванням на 
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параграфи, пункти, підпункти, із яскраво вираженим зв’язком між частинами 

синтаксичного цілого. Чіткість синтаксичного структурування в перекладі 

зберігається за рахунок синтаксичного уподібнення, вживання англійських 

еквівалентів мовних штампів та кліше. 

6. Відтворення композиційної структури воєнно-політичних текстів 

передбачає еквівалентність форми і змісту документа, пріоритетне 

відтворення референційних значень мовних одиниць тексту оригіналу 

англійською мовою за допомогою стандартизованих відповідників. Аналіз 

текстів оригіналів доктринально-регламентуючої жанрової групи показав, що 

документи розробляються за стандартною схемою, містять низку 

уніфікованих елементів та характеризується послідовністю викладення 

матеріалу. Тексти інформаційно-аналітичної жанрової групи мають високий 

ступінь стандартизації мовних засобів, що в перекладі зумовлює повне 

відтворення змісту і форми документа, композиції тексту та всіх структурних 

елементів зі збереженням нумерації сторінок. 

7. Порівняльно-перекладознавчий аналіз оригіналів та перекладів 

досліджуваних текстів дозволив виявити граматичні та лексико-семантичні 

трансформації в перекладі та проаналізувати адекватність їх вибору, 

обґрунтувати їхню зумовленість позамовними або мовними чинниками. За 

результатами кількісних підрахунків усіх перетворень у перекладі Стратегій 

національної безпеки було з’ясовано, що найчастіше, у 35 % випадків, 

застосовувався прийом синтаксичного уподібнення, або дослівного 

перекладу. Наступний за частотністю – прийом перестановки (у 20 %), 

зумовлений переважно міжмовними розбіжностями. Еквіваленти вжито в 

17 % випадків на рівні слів та словосполучень. Інші перетворення 

застосовано рідше: вилучення – 7 %, модуляція – 6 %, конкретизація – 4,5 %, 

генералізація – 1,5 %. Поєднання різних трансформацій трапляється у 8 % 

випадків. 

8. Частотність застосування перекладацьких перетворень у перекладі 

Воєнної доктрини виглядає схожою. На відмінну від Стратегії національної 
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безпеки, у перекладі найчастіше трапляються випадки застосування 

еквівалентів – у 48 %. Прийом синтаксичного уподібнення, або дослівного 

перекладу трапляється в 31 % випадків. Прийом перестановки – в 14 % 

випадків. Випадки застосування інших трансформацій не перевищують 5 %: 

вилучення – 3 %, модуляція – 1 %, генералізація – 0,5 %, конкретизація – 

0,6 %. Поєднання різних трансформацій трапляється в 1,4 % випадків. 

9. Ситуація із застосуванням перекладацьких трансформацій у 

відтворені Стратегічного оборонного бюлетеня має схожий вигляд із 

попередніми документами. Найчастіше застосовувався прийом 

синтаксичного уподібнення, або дослівного перекладу – у 37 % випадків. 

Перестановки трапилися в 26 % випадків. Частотність застосування 

еквівалентів нижча і становить 15 %. Наступні за частотністю застосування – 

прийоми вилучення (9 %). Поєднання перетворень відбувається в 7,5 % 

випадків. Інші перетворення трапляються рідше: модуляція – 3 %, додавання 

– 1 %, генералізація – 0,9 %, конкретизація – 0,6 %. 

10. Аналіз перекладацьких перетворень у перекладі щорічника «Біла 

книга» показав, що частотність їх дещо відрізняється від ситуації в 

доктринально-регламентуючих документах. Поряд із загальною воєнно-

політичною сферою досить докладно описано конкретні сфери життя і 

діяльності військ, що зумовлює використання значної кількості спеціальної 

лексики та термінів. Як результат, у перекладі спостерігаємо високу 

частотність використання еквівалентів, або словникових відповідників – у 44 % 

випадків. Прийоми перестановки застосовано в 26 % випадків, дослівний 

переклад зафіксовано в 12,5 % випадків, трансформації вилучення – у 10 %, 

генералізації – у 2,9 %, додавання – у 2,8 % та конкретизації – у 0,8 %. 

11. Специфікою процесу перекладу щорічника «Біла книга» є груповий, 

або колективний переклад, який призводить до таких негативних наслідків, 

як безпідставна стилізація, суттєві та грубі помилки у відтворенні спеціальної 

термінології та порушення змістової єдності й цілісності наданої інформації, 

стилістичної зв’язності. Частково подолати зазначені наслідки пропонується 
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за рахунок використання систем автоматизації перекладу (наприклад, SDL 

Trados) та залучення саме військових перекладачів, які мають додаткові 

військово-професійні, військово-гуманітарні та військово-спеціальні 

компетентності для виконання подібних завдань. 

Зміст цього розділу висвітлено в публікаціях автора [72, 74, 75, 76, 81, 

84, 82, 83].  
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РОЗДІЛ 3. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 

ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТІВ 

Лексико-семантичні аспекти перекладу безпосередньо пов’язані з 

жанрово-стильовими. Лексичний склад тексту визначає його належність до 

певного жанру та стилю та допомагає визначити його тематику. Кожен 

функціональний стиль використовує мовні засоби, які трапляються і в інших 

стилях, але його характеризує переважне вживання певного набору таких 

засобів. Належність воєнно-політичних текстів до офіційно-ділового стилю 

зумовлює вибір відповідних мовних засобів у перекладі. 

Основу словникового складу воєнно-політичних текстів становить 

загальновживана лексика, яка утворює той фон, на якому вирізняються та з 

яким вступають у певні відношення різні елементи словникового складу мови, 

що становлять її різні шари [103, с. 227]. Військова лексика формує ядро 

військової професійно-комунікативної системи. На думку М. К. Гарбовського 

та Е. М. Мішкурова, «наявність військової лексики слугує першим і досить 

надійним критерієм, що дозволяє зарахувати те чи те повідомлення до 

професійного мовлення військовослужбовців, тобто кваліфікувати його як 

військовий текст» [31, с. 25]. 

Для адекватного перекладу воєнно-політичних текстів мають значення 

передусім такі знакові одиниці, як слова і словосполучення, що входять до 

складу військової лексики. У зв’язку з цим виникає необхідність в уточнені 

кола лексичних одиниць, які належать до військової лексики взагалі та 

воєнно-політичної лексики зокрема. 

На думку В. В. Балабіна, військова лексика – це сукупність лексичних 

одиниць, що функціонують у військовому мовленні [12, с. 426]. Як зазначає 

автор, військова лексика є особливим видом спеціальної лексики, оскільки 

внаслідок специфічної комунікативно-функціональної спрямованості вона 

перебуває на стику двох функціональних стилів мови: офіційно-ділового та 

науково-технічного [14, с. 254]. 
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Г. А. Судзіловський зараховує до військової лексики всі слова і 

словосполучення, що позначають військові поняття, тобто поняття, 

безпосередньо пов’язані зі збройними силами, військовою справою, війною 

тощо, а також науково-технічні терміни, які вживаються разом з військовими 

поняттями. Крім того, до військової лексики можуть належати слова і 

словосполучення, які, хоч і не позначають власне військові поняття, проте 

вживаються майже виключно у військовій сфері, і маловідомі або зовсім не 

відомі у загальному вживанні 144, с. 1019. 

Автор поділяє військову лексику на дві групи: 

1) військову термінологію, яка поділяється на офіційну, до якої входять 

статутні терміни, і нестатутну, що її вживають в усному мовлені 

військовослужбовці; 

2) емоційно забарвлені елементи військової лексики, які, по суті, 

виступають стилістичними синонімами відповідних військових 

термінів [144, с. 1019]. 

Л. Л. Нелюбін поділяє військову лексику на три основні групи: 

1) військову термінологію, що означає поняття, пов’язані 

безпосередньо з військовою справою, збройними силами, способами 

ведення збройної боротьби тощо; 

2) військово-технічну термінологію, яка містить науково-технічні 

терміни; 

3) емоційно забарвлену військову лексику (сленг), представлену словами і 

сполученнями, які часто вживаються в основному в усній розмовній 

мові американських військовослужбовців і є фактично стилістичними 

синонімами відповідних військових термінів [71, с. 13]. 

На думку Н. Д. Фоміної, військова лексика є особливим прошарком 

лексичних одиниць, адже вони обслуговують професійну галузь людської 

діяльності – організацію збройних сил, оперативно-тактичне мистецтво, 

виготовлення і практичне застосування зброї, називаючи будь-які артефакти, 

об’єкти і процеси військової справи. Водночас військова лексика може бути 



170 

загальновживаною та виступати засобом соціально-мовленнєвої 

характеристики її носіїв. Військову лексику авторка поділяє на дві групи: 

1) військові терміни – слова або словосполучення, які відповідають 

поняттям військової справи; 

2) військово-побутова лексика – перехідне явище між військовою 

термінологією і загальновживаним словником [104, с. 3–8]. 

А. Н. Колгушкін розрізняє військову лексику за принципом ступеня 

функціональної обмеженості використання лексичної одиниці та виокремлює 

в складі військової лексики загальновживану, спеціальну (військову) і 

загальнонаукову [46, с. 66]. 

На думку Т. В. Лосєвої-Бахтіярової, «військова лексика» є ширшим 

поняттям, ніж «військова термінологія», тому що військова лексика містить 

власне військові терміни, а також ту частину загальновживаної лексики, яка 

не завжди має військове значення, проте може функціонувати у військовому 

контексті [60, с. 199]. 

Л. Л. Нелюбін стверджує, що «всі військові матеріали відрізняються від 

будь-яких інших насиченістю спеціальною військовою лексикою, широким 

використанням наукової й військової термінології, сталих словосполучень, 

характерних тільки для військової сфери спілкування, наявністю військової 

номенклатури, скорочень і умовних позначок, що використовуються тільки у 

військових матеріалах, а з позиції синтаксису – широким використанням 

еліптичних (особливо у військовій документації) і клішованих конструкцій, 

бідністю часових дієслівних форм, стислою формою вислову, використанням 

усередині одного речення численних паралельних конструкцій, виражених 

інфінітивними й дієприкметниковими зворотами [71, с. 12; 151, с. 133]. 

Отже, більшість дослідників військової мови виокремлюють у складі 

військової лексики дві групи: формальну (терміни) та неформальну 

(емоційно забарвлену лексику). Для мови воєнно-політичних текстів 

релевантними є військові термінологічні одиниці. 
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Г. М. Стрелковський рекомендує не узагальнювати всі терміни 

поняттям «військовий термін», а розрізняти тактичні, організаційні, 

військово-технічні терміни, а також терміни, що належать до різних родів 

військ і видів збройних сил. Все це – різні галузі військового знання й 

діяльності, для кожної з яких є своя термінологія [100, с. 153]. 

Воєнно-політична лексика становить ядро воєнно-політичної сфери та 

представлена спеціальними мовними одиницями, об’єднаними архісемою, 

що відображає поняттєву сферу воєнної політики. Основне смислове 

навантаження у воєнно-політичних текстах мають терміни та термінологічні 

сполучення, в семантичній структурі яких присутні компоненти 

«військовий», «воєнний» та «бойовий», які дозволяють зарахувати їх до 

військових термінів, та конкретніші за семантикою компоненти – «воєнна 

політика», «безпека», «оборона», «військове будівництво», що свідчать про 

їхню належність до воєнно-політичної сфери. Таким чином, характерною 

рисою воєнно-політичних текстів на лексичному рівні є їхня насиченість як 

військовими, так і воєнно-політичними термінами та термінологічними 

сполученнями. 

Проблема терміна є чи не найважливішою для військового перекладу. 

У сучасній лінгвістиці поняття «термін» досліджено в працях багатьох 

науковців – Г. М. Стрелковського [100], Б. М. Головіна та Р. Ю. Кобріна [33], 

І. С. Квитко [44], В. М. Лєйчика [56], А. А. Реформатського [93], Л. Л. Нелюбіна 

[151, 68] тощо. Проблематику військового терміна аналізували 

Г. М. Стрелковський [100], В. М. Шевчук [113], М. К. Гарбовський [32], 

Н. Д. Фоміна [104], Я. П. Яремко [117], Д. В. Василенко [24]. 

Г. М. Стрелковський називає військовими термінами такі слова, які 

мають конкретну однозначну співвіднесеність у межах однієї галузі 

військової справи [100, с. 154]. 

В. М. Шевчук трактує військовий термін як слово або 

словосполучення, що використовується для позначення певного спеціального 
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поняття, що належить до того чи того розділу військової науки або військової 

техніки [113, с. 8]. 

За визначенням М. К. Гарбовського, військовий термін є спеціальним 

найменуванням з простою чи складеною формальною структурою 

(словосполучення), яке співвідноситься з певним поняттям зі сфери 

військової справи (військової науки, техніки, діловодства, життя і діяльності 

військ тощо), і в семантичній структурі якого обов’язково наявна сема 

«військовий» або «бойовий» [32, с. 48]. 

В. В. Балабін пропонує власну розгорнуту дефініцію: «військовий 

термін – це слово, словосполучення або скорочення, що позначає предмет, 

явище, процес у сфері діяльності збройних сил за ознаками номінативності, 

репрезентативності, однозначності, унормованості, семантико-стилістичної 

нейтральності й інваріантності та потребує обов’язкового рішення на 

переклад» [12, с. 429]. Військові терміни і визначення, пов’язані між собою 

логіко-семантичними зв’язками, об’єднуються у військові терміносистеми. 

Військова термінологія являє собою систематизовану (упорядковану й 

структуровану), застандартизовану (унормовану) та згармонізовану 

(узгоджену на міжвідомчому й міждержавному рівнях) сукупність військових 

термінів [12, с. 426]. 

Військова термінологія також являє собою упорядковану сукупність 

одно- та багатокомпонентних військових термінів як одиниць номінації, що 

відображають поняттєвий апарат військової справи. 

Ми не будемо вдаватися до дискусії про утворення військових термінів, 

оскільки це не є метою нашого дослідження. Цілком погоджуємося з тими 

способами словотворення, які пропонують Л. Л. Нелюбін і 

Г. О. Судзіловський, а саме: морфологічним (афіксація, словоскладання, 

конверсія та абревіація); лексико-семантичним (перенос, зміна, розширення 

та звуження значення) та шляхом запозичення [71, с. 14; 144, с. 1021–1025]. 

Специфіка семантики військового терміна полягає в тому, що термін 

передає спеціальне поняття, що належить до військової сфери. Спеціальне 
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поняття військової термінології фіксується в офіційних документах, тобто за 

певним знаком у певній термінологічній системі закріплюється спеціальне 

поняття. У зв’язку з цим військова термінологія суворо регламентована, а 

будь-яке відхилення від термінологічної норми може призвести до 

порушення процесу комунікації. 

Таким чином, одиницею перекладу воєнно-політичних текстів є 

військовий та воєнно-політичний термін, що позначає спеціальне поняття 

військової дійсності, а сукупність цих термінів формує семантичну систему 

ВПП. 

3.1. Аналіз відтворення лексичного складу воєнно-політичних 

текстів 

3.1.1. Специфіка лексичного складу воєнно-політичних текстів, що 

становить труднощі у перекладі 

Лексичний склад воєнно-політичних текстів Стратегії національної 

безпеки, Воєнної доктрини, Стратегічного оборонного бюлетеня та «Білої 

книги» представлено суспільно-політичною, загальновійськовою, 

спеціальною військовою лексикою, військовими реаліями та міжгалузевою 

лексикою. Як зауважує Л. Л. Нелюбін, правильний переклад військових 

матеріалів значною мірою залежить від правильного перекладу термінів, 

оскільки більшу частину військової лексики становлять військові й 

військово-технічні терміни, що мають максимальне смислове навантаження 

[71, с. 13–14]. 

Спеціальним термінам притаманна висока інформативність, 

однозначність, точність та експресивна нейтральність, однак у результаті 

перекладацького аналізу воєнно-політичних текстів були зафіксовані певні 

особливості військової термінології, які становили труднощі при перекладі. 

До таких особливостей зараховуємо: значну частку термінів-неологізмів, 

наявність суміжної або міжгалузевої лексики, багатозначність термінів, 
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значну частку багатокомпонентних термінів, наявність скорочень та 

абревіатур. Розглянемо зазначені особливості докладніше. 

Вживання термінів-неологізмів у воєнно-політичних текстах 

пов’язане зі змістом та призначенням досліджуваних документів, що 

знаходить вияв у відображенні подій та явищ, які описують процес 

реформування. 

Багато авторів зауважують, що склад сучасної військової термінології 

постійно розвивається. Як зазначає Л. Л. Нелюбін, він постійно змінюється за 

рахунок випадання ряду слів, зміни значень, безперервного поповнення 

новими термінами, наприклад, у зв’язку з реорганізацією видів збройних сил, 

появою і розробкою нових зразків озброєння та бойової техніки, розробкою 

нових методів ведення війни тощо 71, с. 14. Г. О. Судзіловський також 

відзначає, що багато слів, які належать до однієї групи військової лексики, 

можуть втрачати окремі свої ознаки і, навпаки, набувати властивостей, 

характерних для іншої групи [144, с. 1019]. Зміни складу військової лексики, 

на думку автора, тісно пов’язані з безперервним розвитком загальних умов 

діяльності збройних сил. М. К. Гарбовський і Е. М. Мішкуров зараховують 

до найзагальніших тенденцій змін в лексичній системі мови в періоди воєн 

будь-якого типу активізацію військової термінології в усіх функціонально-

стилістичних різновидах мови; розвиток системи військової термінології; 

появу нових термінів, які називають нові денотати; зміну обсягу значень 

деяких слів загальної мови завдяки семантичним переносам (лексичним 

метафорам); появу неологізмів, запозичених з мови противника, часто з 

пейоративним оцінним значенням тощо [31, с. 20]. І. О. Литовченко зазначає, 

що військова лексика як одна з ланок лексичної підсистеми розвивається 

постійно й безперервно, а в періоди трансформації суспільства кількісні та 

якісні зміни в ній найпомітніші [57]. На думку Т. Д. Михайленко, військова 

лексика належить до «адаптивних мікросистем» національної мови, «яка 

залежно від комунікативних потреб у військовій сфері видозмінюється чи 

припиняє своє функціонування за відсутності таких потреб» [67, с. 9]. 
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«Адаптивною мікросистемою» вважають мовна система, яка під впливом 

внутрішніх і зовнішніх чинників пристосовується до умов свого існування, 

що робить її рухомою й динамічною. Така властивість військових термінів 

дає нам підстави розглядати їх з точки зору дескриптивного підходу, 

відповідно до якого будь-яке слово може стати терміном, а будь-який термін 

може перейти в галузь загальновживаної лексики. 

Аналогічно поява нових термінів, що вживаються у воєнно-політичних 

текстах, пов’язана з загальною тенденцією динамічності подій у світі загалом 

та в Україні зокрема, необхідністю оперативно реагувати на виклики 

гібридної війни та швидко ухвалювати відповідні рішення, не забуваючи про 

поточні завдання з реформування збройних сил та перехід на західні 

стандарти, методи та підходи. 

Для перекладу значення неологізмів, що вживаються в українських 

воєнно-політичних текстах, важливе розуміння їхнього походження, а не 

способу творення, як у зворотному напрямку. Переважна більшість термінів-

неологізмів у воєнно-політичній сфері має іншомовне походження. Багато 

нових термінів та понять з’явилися в українськомовному військовому 

середовищі у зв’язку з переходом на західні стандарти. Під час спільної 

роботи з іноземними експертами на численних семінарах та зустрічах 

відбувається зворотний переклад нового терміна з англійської українською. 

Під час подальших обговорень добирають варіант, який найкраще 

узгоджується з українськими реаліями, і ухвалюють рішення щодо 

застосування такого терміна або поняття. Надалі новий термін вживається у 

тому варіанті, про який було домовлено під час обговорення. Однак 

паралельно може відбуватися декілька заходів, навчань, семінарів, на яких 

цей самий термін може бути перекладений по-іншому. В результаті чого у 

сфері військового спілкування вживають декілька варіантів одного терміна 

до того моменту, поки не буде затверджено остаточний варіант наказом, 

розпорядженням, а в найкращому разі – відповідним стандартом. 
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Для перекладу українських неологізмів іншомовного походження у 

ВПП прийнято застосовувати англійські еквіваленти – готові рішення в 

активному репродуктивному запасі перекладача, що значною мірою 

зумовлено рівнем його особистої спеціальної лексичної компетентності. 

Наведемо типові приклади:  

інформаційна система управління 

оборонними ресурсами 

Defence Resource Management 

Information System (DRMIS) 

оборонне планування на основі 

спроможностей 

capabilities-based planning (CBP) 

Об’єднана оперативна концепція Joint Operational Concept (JOC) 

функціональні групи спроможностей Functional Groups of Capabilities 

Єдиний перелік (Каталог) 

спроможностей Міністерства 

оборони та Збройних Сил України 

Unified List (Catalogue) of Capabilities 

of the Ministry of Defence and the 

Armed Forces of Ukraine 

Наведені приклади ілюструють випадки відтворення воєнно-

політичних термінів-неологізмів іноземного походження, що позначають 

нові системи, методи, структурні елементи, документи тощо. Перші три 

терміни мають повні відповідники в англійській мові та відтворюються за 

правилами формування багатокомпонентних термінів. Останні два терміна 

описують українські військові реалії і відтворюються шляхом калькування зі 

збереженням послідовності розташування компонентів. 

Переклад термінів-неологізмів, що з’явилися в результаті зміни 

геополітичної ситуації всередині та навколо України, здійснюють за 

допомогою прийомів транскодування та калькування: 

антитерористична операція anti-terrorist operation 

Мінські домовленості Minsk Agreements 

Мінський формат Minsk format 

Мінський меморандум Minsk Memorandum 

Мінський протокол Minsk Protocol 

Об’єднаний оперативний штаб  Joint Operational Headquarters 
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високомобільні десантні війська High Mobility Assault Forces 

У воєнно-політичних текстах фіксуємо також уживання нових термінів, 

які перейшли у воєнну сферу з інших галузей знань: 

методологія проектно-програмного 

менеджменту 

Project and Program Management 

Methodology 

ризик-орієнтоване планування 

аудитів 

risk-oriented audit planning 

е-декларування e-declaration 

стратегічні комунікації Strategic Communications 

Переклад вищенаведених термінів з галузі фінансів та програмування 

здійснюють за допомогою прийомів калькування та перестановки. Зазвичай 

терміни, запозичені з інших галузей, які є новими у воєнно-політичній сфері, 

передбачають застосування репродуктивної стратегії перекладу. 

Найпомітніше вживання неологізмів простежується в щорічнику «Біла 

книга», особливо у виданнях за останні чотири роки з 2015 по 2018 рр. [206, 

208, 210, 212]. Пояснюється це тим, що «Білу книгу» публікують частіше за 

доктринально-регламентуючі документи, які розробляються в середньому 

кожних п’ять років у результаті оборонного огляду після обрання Президента 

– Верховного Головнокомандувача Збройних Сил. Як результат, у щорічнику 

висвітлюються усі заходи та реорганізаційні зміни, що відбулися протягом 

відповідного року з урахуванням мінливого та динамічного середовища. Як 

зауважує Г. М. Стрелковський, термінологічний шар лексики стає найбільш 

рухливим елементом військової літератури, а бурхливий його розвиток 

змушує вдаватися до певної уніфікації термінології, регламентації її 

вживання в статутному порядку» [100, с. 151]. Уніфікація термінів та їхніх 

англійських відповідників у свою чергу сприятиме стильовій єдності ТП та 

уникненню зайвої синонімії. 

Вживання у воєнно-політичних текстах суміжної, або міжгалузевої 

лексики є ознакою інтердискурсивності ВПП. Як зауважує В. В. Калюжна, 

«в документах регламентуючого жанру можна спостерігати ситуативне 
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закріплення певної частини термінології з економіки та юриспруденції [41, 

с. 98]. У текстах доктринально-регламентуючої жанрової групи – Стратегії 

національної безпеки, Воєнній доктрині та Стратегічному оборонному 

бюлетені міжгалузева лексика представлена здебільшого дипломатичними, 

економічними та юридичними термінами. В текстах інформативно-

аналітичної жанрової групи на прикладі жанру «Біла книга» окрім зазначених 

термінів відзначаємо ситуативне вживання лексики з таких галузей, як 

психологія, медицина, релігія, легка промисловість, мистецтво тощо. 

Можемо попередньо припустити, що в перекладі воєнно-політичних текстів 

міжгалузева лексика відтворюють за допомогою репродуктивної стратегії 

перекладу, а саме еквівалентів, повного та часткового калькування. Наведемо 

типові приклади: 

Відповідно до найкращих 

світових практик в оборонно-

промисловому комплексі повинно 

бути впроваджено механізм 

державно-приватного партнерства 

[184]. 

The public-private partnership 

mechanism must be introduced in the 

defence industry in line with the best 

international practices [173, p. 197]. 

На виконання досягнутих 

домовленостей: підписана Нота про 

приєднання до Меморандуму про 

взаєморозуміння між … про 

принципи створення та діяльності 

багатонаціональної Бойової тактичної 

групи Європейського Союзу … [206, 

с. 74]. 

To fulfil the accomplished 

agreements: the Note on joining the 

Memorandum of Understanding was 

signed between … concerning the 

principles of creation and activity of 

multinational European Union’s 

Tactical Battle Group … [207, p. 74]. 

Протягом 2017 р. Раду 

очолював представник 

Всеукраїнського союзу церков 

християн віри євангельської – 

In 2017, the Chairman of the 

Council was the representative of the 

All-Ukrainian United Pentecostal and 

Evangelical Churches, Pastor Rustam 
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п’ятидесятників пастор Рустам 

Фаттуллаєв, секретар Ради – 

представник Української греко-

католицької церкви отець 

Любомир Яворський [210, с. 98]. 

Fatullaiev. The Secretary of the Council 

was the representative of the Ukrainian 

Greek Catholic Church, Father 

Liubomyr Yavorskyi [211, p. 98]. 

Вищенаведені приклади ілюструють випадки відтворення міжгалузевої 

лексики у воєнно-політичних текстах. Вживання еквівалентних відповідників 

фіксуємо у відтворенні економічного терміна державно-приватне 

партнерство – public-private partnership, дипломатичних термінів на 

позначення назв документів Нота – Note та Меморандум про 

взаєморозуміння – Memorandum of Understanding, релігійних термінів пастор 

– Pastor та отець – Father. Прийом калькування застосовано у відтворенні 

релігійної власної назви Українська греко-католицька церква – Ukrainian 

Greek Catholic Church. Застосування адаптивної стратегії перекладу фіксуємо 

у відтворені української релігійної реалії Всеукраїнський союз церков 

християн віри євангельської – п’ятидесятників шляхом поєднання прийомів 

перестановки, вилучення та заміни частини мови – іменника на прикметник 

(All-Ukrainian United Pentecostal and Evangelical Churches). Таким чином, 

труднощі у перекладі міжгалузевої лексики становлять саме реалії з різних 

галузей знань. 

Інші труднощі у відтворенні лексичного складу воєнно-політичних 

текстів пов’язані з такою особливістю, як багатозначність. Слово набуває 

однозначності у складі певної термінології і тому не потребує контексту. Як 

зазначає Л. Л. Нелюбін, «терміни відрізняються від слів повсякденної мови 

чіткою семантичною окресленістю кордонів й специфікою висловлюваних 

понять. Таким чином, термін не лише закріплює поняття назвою, а й уточнює 

його, відокремлюючи від суміжної галузі знань. Звідси виникають основні 

вимоги, що висуваються до терміну, – однозначність і лаконічність» [68, 

с. 108]. На думку Г. М. Стрелковського, однозначність терміна в такому 

розумінні не слід плутати з варіантами перекладу терміна іншою мовою, 
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тому що перекладний еквівалент того чи того терміна не є його значенням, а 

лише одним із можливих варіантів еквівалентної відповідності. Таких 

варіантів може бути декілька, адже обсяг поняття, позначеного терміном в 

одній мові, майже ніколи не збігається з обсягом поняття в іншій мові [100, 

с. 153]. 

Однозначність як характеристику терміна у воєнно-політичній галузі 

не завжди підтверджує практика. Оскільки система значень слів МО не 

збігається повністю з системою значень слів МП, для більшості термінів 

характерна багатозначність. Поруч із однозначними термінами з чіткими 

семантичними межами в воєнно-політичних текстах фіксуємо ряд 

багатозначних термінів, переклад яких може становити труднощі. Ця 

властивість термінів зумовлює пошук необхідних відповідників для 

перекладу. Як зазначає В. Г. Гак, вибір слова – одне з найважчих і 

найважливіших питань перекладацької практики [30, с. 5]. Мовний контекст і 

ситуація спілкування дають можливість нейтралізувати розбіжності між 

нетотожними значеннями або використовувати різні значення для передачі 

одного і того самого смислу. 

Наприклад, залежно від контексту термін управління у воєнно-

політичних текстах може мати різні значення і тому відтворюється по-

різному: 

Корупція та неефективна 

система державного управління: … 

[172] 

Corruption and inefficient system 

of public administration: … [173, 

p. 139] 

… неефективне управління 

безпекою критичної інфраструктури і 

систем життєзабезпечення. [172] 

… inefficient management of the 

security of the critical infrastructure and 

life support systems. [173, p. 140] 

… централізоване управління 

сектором безпеки і оборони у 

мирний час, у кризових ситуаціях … 

[172] 

… centralised management of 

defence and security sector in 

peacetime, in crisis situations … [173, 

p. 141] 
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У ході відбиття агресії 

продовжується нарощування 

оборонних можливостей держави 

шляхом переведення економіки і 

системи воєнного та державного 

управління … [178] 

While repelling aggression, 

Ukraine continues to strengthen its 

defence capabilities by transferring the 

economy and the military and civil 

system of governance … [173, p. 156] 

Управління ризиками … [178] Risk management … [173, 

p. 164] 

… формування Об’єднаного 

оперативного штабу як органу 

управління міжвидовими та 

міжвідомчими угрупованнями військ 

(сил) … [172] 

… creation of the Joint 

Operational Headquarters as a body 

responsible for direct command of 

multi-service and interagency military 

groupings (forces) …… [173, p. 142] 

… удосконалення і розвиток на 

сучасній технологічній базі 

відповідно до стандартів НАТО 

системи управління … [172] 

… upgrading and development 

using modern technologies according to 

NATO standards of command system 

… [173, p. 142] 

Структура органів 

військового управління Збройних 

Сил [208, с. 26] 

Structure of command and 

control organizations of the Armed 

Forces [209, p. 26] 

Вищенаведені приклади ілюструють різні варіанти відтворення 

іменника управління залежно від контексту: administration, management, 

governance, command, control. Водночас військово-спеціальний термін 

«військове управління» (як здатність та система засобів і спроможність 

командирів здійснювати управління військами та силами) завжди 

відтворюють за допомогою загальноприйнятого еквівалента «command and 

control (C2)». Використання у перекладі іншого варіанта – management для 

передавання цього значення замість наявного відповідника призводить до 

негативної стилізації ТП. 
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Інший багатозначний термін підготовка частіше вживають у значенні 

«training» (запас знань, навичок, досвід), ніж «preparation» (дія за значенням 

підготувати): 

Підготовка Збройних Сил 

України та інших складових сил 

оборони організована та 

здійснюється за єдиним замислом і 

планом … [184] 

Training of the Armed Forces 

and other components of the defence 

forces is organised and exercised 

according to a unified concept and plan 

… [173, p. 206] 

У Військово-Морських Силах 

підготовка військових частин 

(підрозділів) здійснювалася трьома 

періодами … [210, с. 68] 

Training of the Naval Forces’ 

units was provided in three periods 

[211, p. 68]. 

… підготувати відповідні 

резерви [212, с. 3]. 

… to prepare the appropriate 

reserves [213, p. 3]. 

Термін напрямок може означати direction, axis, area, line тощо.  

Термін підрозділ може означати subunit, small unit, detachment, minor 

unit. Причому у зворотному напрямку відбувається схожа ситуація, коли 

іменник unit виражає широке коле денотатів в англійській мові і може 

перекладатися українською як підрозділ, частина, з’єднання, об’єднання, 

бойова одиниця. 

Правильне розуміння та адекватність перекладу таких багатозначних 

термінів повністю залежить від контексту та узусу. 

Як зазначає В. В. Виноградов, у мовній системі смислова сутність 

слова не вичерпується властивими йому значеннями. Слово здебільшого 

містить у собі вказівки на суміжні ряди слів і значень. Воно насичене 

відображеннями інших ланок мовної системи, виражаючи відношення до 

інших слів, співвідносних або пов’язаних з його значеннями [26, с. 4]. 

Внаслідок складності смислової структури слова, різноманіття його відносин 

і живих взаємодій з іншими лексичними ланками мовної системи буває дуже 
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важко розмежувати і передати всі значення і відтінки слова, навіть у 

сьогоднішній період розвитку мови. 

Особливість відтворення багатокомпонентних термінів у воєнно-

політичних текстах пов’язана з відмінностями у розташуванні основного 

(ядерного) компонента термінологічного словосполучення в українській та 

англійській мовах, адже кількість компонентів термінологічного 

словосполучення залежить від складності поняття, яке воно описує. 

Наприклад, комплексне тренування з розгортання ПУ – integrated CP 

deployment training; береговий мобільний заобрійний комплекс виявлення 

надводних цілей – coast mobile over-the-horizon sea target recognition complex. 

Крім термінів, у воєнно-політичних текстах відзначаємо також 

наявність різноманітних скорочень та абревіатур, які являють собою 

специфічний мовний матеріал. Як зазначає Г. О. Судзіловський, «абревіація 

полягає в забезпечені передачі максимальної кількості інформації 

(смислового змісту) з мінімальним використанням матеріальної оболонки 

мови (звукової та графічної форми), тобто у підвищенні ефективності 

комунікативної функції мови» [101, с. 1032]. У військовій лексиці присутні 

як графічні скорочення, які вживають тільки на письмі і які не мають 

звукової форми, так і лексичні скорочення, які охоплюють відсікання, 

стягування і абревіацію. Слід зазначити, що скорочення характерні більше 

для англомовної військової лексики, ніж для українськомовної, і часто є 

найскладнішими для розуміння та перекладу елементами мови. 

З огляду на стратегічний рівень документів доктринально-

регламентуючої жанрової групи – Стратегії національної безпеки, Воєнної 

доктрини та Стратегічного оборонного бюлетеня, вживання абревіатур та 

скорочень не є властивим для цих документів. Аналіз ТО зафіксував лише 

загальноприйняті абревіатури, які мають еквівалентні відповідники в 

англійській мові та не становлять труднощів у перекладі. До цих абревіатур 

належать назви міжнародних організацій – НАТО, ЄС, ОБСЄ, ООН, ЦЄІ, 

ОЧЕС тощо, та назви держав – США, КНР тощо. 
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Інші абревіатури у зазначених текстах вживаються на англійській мові 

з метою посилання на оригінальну назву іншомовного поняття, про яке 

йдеться в тексті: 

… активізувати взаємодію з 

міжнародними антикорупційними 

організаціями, зокрема Групою 

держав Ради Європи проти корупції 

(GRECO) … [172] 

… enhancing active co-operation 

with international anticorruption 

organisations, in particular with Council 

of Europe’s Group of States against 

Corruption (GRECO)… [173, p. 144] 

… створення системи 

забезпечення кібербезпеки, розвиток 

мережі реагування на комп'ютерні 

надзвичайні події (СЕRТ); [172] 

… setting up a system of cyber 

security, development of СЕRТ 

network; [173, p. 147] 

Вживання абревіатур у наведених прикладах сприяє швидшому пошуку 

еквівалентного відповідника. 

На відміну від попередніх документів, інформаційно-аналітичний 

щорічник «Біла книга» має всеохопний характер і тому містить як 

загальноприйняті, так і вузькоспеціальні абревіатури та скорочення, які 

можуть спричинити труднощі у перекладі. До таких абревіатур належать: 

− назви видів збройних сил, підрозділів (ППО, ВМС, СВ, ССО, 

БТГр, ЛИТПОЛУКРБРИГ тощо); 

− назви систем озброєння і військової техніки (ОВТ, РАО, БТОТ, 

АТ, БПАК, ЗРВ, РТВ, РХБз, ПЗРК «Ігла», «Стугна-П», 

Комплекси РЕБ з БпЛА, ПТРК тощо); 

− назви військових операцій, місій, навчань (АТО, ООС, ORBITAL, 

JMTG-U, UNIFIER тощо); 

− назви установ, організацій (БОКК, Держспецтрансслужба, ВВНЗ 

та ВНП ЗВО, НУОУ, НАТО/ПЗМ, ДСНС тощо). 

Для належного перекладу скорочень та абревіатур необхідно вивчити 

контекст, який дозволяє визначити загальний смисл або може містити 

розшифрування. Наприклад, абревіатуру ОВТ (озброєння і військова техніка) 
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відтворюють в англійській мові не абревіатурою, а еквівалентним 

відповідником із синонімічного ряду: materiel; weapons and military 

equipment; armament; arms and equipment. Усталені українські скорочення 

передбачають переклад повного терміна, що лежить в основі такого 

скорочення, а також створення англійського скорочення. Наприклад: ООС 

(операція Об’єднаних сил) перекладається як Joint Forces Operation і має 

скорочення JFO; БАрС (Бойова армійська система) перекладається як Battle 

Army System і має скорочення BArS. 

3.1.2. Основні прийоми відтворення лексики у воєнно-політичних 

текстах 

Л. Л. Нелюбін зазначає, що наявність в мові термінології викликана 

прагненням до максимальної точності передавання інформації, тобто такої 

точності, яка виключала б можливість довільного і суб’єктивного її 

тлумачення [68, с. 108]. Автор переконаний, що насиченість МО спеціальною 

науковою, технічною та іншою термінологією вимагає від перекладача не 

лише відмінного знання відповідної термінології МО, але й знання 

відповідної адекватної термінології МП [68, с. 110]. Саме тому військова 

складова є надзвичайно важливою для компетентності військового 

перекладача, адже допомагає подолати труднощі пошуку відповідних 

еквівалентів військових термінів при перекладі, оскільки «вдаватися до 

аналогів, синонімічної заміни та описового перекладу можна лише у 

виняткових випадках – коли в МП відсутній еквівалент» [68, с. 110]. 

Як зазначає Л. С. Бархударов, випадки повних відповідників, коли 

абсолютно однозначному слову МО знаходиться абсолютно однозначний 

відповідник у різних контекстах, трапляються досить рідко. До таких слів 

належать такі лексичні групи, як: власні назви і географічні назви, наукові і 

технічні терміни, назви місяців, днів тижня, деякі назви тварин, імена 

спорідненості, особисті займенники, а також числівники [16, с. 75]. До 

повних відповідників належать військові терміни, що означають реалії 
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української дійсності, які ідентичні реаліям МП. У цьому випадку перекладач 

повинен знати постійний еквівалент терміна, реалії або стійкого виразу, які, 

як правило, не можна замінити власним перекладом. 

Л. Л. Нелюбін пропонує такі випадки перекладу термінів цієї групи: 

− як еквівалент використовується термін МП, форма якого має зв’язок 

з формою терміну МО, наприклад: army армія, general генерал, 

brigade бригада, fleet флот. До цієї групи зазвичай входять 

інтернаціональні військові терміни, проте деякі терміни можуть мати 

інше значення або декілька значень, наприклад: ammunition – 

боєприпаси, а не амуніція, diversion – відволікаючий удар, а не 

диверсія, battalion – не лише батальйон, а й дивізіон, strategic – не 

лише стратегічний, а й оперативно-стратегічний; 

− як еквівалент використовується термін МП, форма якого не має 

зв’язку з формою терміна МО, наприклад: company рота, regiment 

полк, infantry піхота. Як правило, це усталені загальноприйняті 

еквіваленти; 

− багатокомпонентний термін МО перекладається терміном МП, 

компоненти якого збігаються за формою і значенням з відповідними 

компонентами терміну МО, наприклад: antitank artillery – 

протитанкова артилерія, multinational staff – багатонаціональний 

штаб; 

− загальне значення багатокомпонентного терміна МО повністю 

збігається зі значенням аналогічного терміна МП, але окремі його 

компоненти відрізняються від компонентів терміна МП, наприклад: 

field equipment – польове спорядження, national security – 

національна безпека [71, с. 15]. 

У випадку, коли в МП немає словникового відповідника тому чи тому 

слову МО (взагалі або в даному значенні), ідеться про безеквівалентну 

лексику. Це лексичні одиниці (слова і стійкі вирази) однієї мови, які не 

мають повних або часткових еквівалентів серед лексичних одиниць іншої 
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мови [16, с. 94]. До таких одиниць належать власні і географічні назви, 

ергоніми, реалії (предмети, поняття і ситуації, які не існують в практиці 

людей, що розмовляють іншою мовою). В основу передавання власних і 

географічних назв, на думку В. Д. Аракіна, повинен бути покладений 

фонетичний принцип, тобто максимальне наближення до звучання слова 

мовою оригіналу [5, с. 12]. До безеквівалентної лексики належать військові 

терміни, що означають реалії іншомовної дійсності, які відсутні в МП і не 

мають загальноприйнятих термінологічних еквівалентів у МП. Л. Л. Нелюбін 

пропонує такі варіанти перекладу цих термінів: 

− опис значення терміна МО, наприклад: field study – вивчення досвіду 

військ; 

− дослівний переклад, наприклад: tactical air command – тактичне 

повітряне командування, first lieutenant – перший лейтенант; 

− часткова або повна транслітерація, наприклад: master-sergeant – 

мастер-сержант; 

− транслітерація і дослівний переклад, наприклад: chief master-sergeant 

– головний мастер-сержант; 

− транскрибування, наприклад: ensign – енсин, captain – кептен, 

commander – командер; 

− транскрибування і переклад, наприклад: warrant officer – ворент-

офіцер [71, с. 16]. 

Безеквівалентна лексика становить найбільші труднощі для перекладу, 

оскільки вимагає від перекладача знань реалій не лише своєї, а й іноземної 

армії, її історії, організації, озброєння, способів ведення війни тощо. 

Випадки часткових відповідників, коли одному слову в МО відповідає 

не один, а декілька семантичних еквівалентів в МП, трапляються найчастіше. 

Л. С. Бархударов називає це явище семантичною недиференційованістю [16, 

с. 78]. До цієї групи належать військові терміни, що означають реалії 

іншомовної дійсності, які відсутні в МП, але мають загальноприйняті 

термінологічні еквіваленти в МП, наприклад: Air National Guard – 
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національна гвардія ВПС, Territorial Army – територіальна армія, task force – 

тактична група. Адекватний переклад таких термінів досягається шляхом 

добору відповідних аналогів МП і адекватної заміни. Важливу роль у цьому 

випадку відіграє контекст, оскільки виникає необхідність робити вибір між 

різними варіантами [71, с. 15]. 

Як зазначає Г. М. Стрелковський, розбіжність військових понять в 

різних мовах є досить розповсюдженим явищем [100, с. 67]. Об’єктивний 

характер науки робить наукові поняття тотожними для всіх мов, 

комунікативні поняття в різних мовах можуть не збігатися, тому що слово в 

конкретній мові фіксує лише певну суму характеристик об’єкта дійсності, 

причому в різних мовах ця сума характеристик, як правило, різна. Об’єкт для 

МО і для МП залишається одним, проте слово відображає в своєму значенні 

в МО одні характеристики об’єкта, а в МП – інші [100, с. 68]. 

Отже, до лексичного складу воєнно-політичних текстів входить 

військова лексика, представлена термінами та терміносполученнями з різних 

галузей військового знання й діяльності: воєнно-політичної (у переважній 

більшості), військово-технічної, військово-спеціальної. Жанрово-стильова 

специфіка воєнно-політичних текстів – призначення документа, сфера 

функціонування та учасники комунікації зумовлює функціонування в них 

міжгалузевих термінологічних одиниць інших дискурсів: дипломатичного, 

економічного, юридичного тощо. 

Огляд різних випадків відтворення військових термінів дозволяє 

зробити попереднє припущення щодо стратегії перекладу термінів у 

досліджуваних жанрах воєнно-політичних текстів. Передбачаємо 

застосування еквівалентів, словникових відповідників та калькування. 

Найбільше труднощів прогнозуємо у відтворені військових реалій, а саме – 

власних назв військових структур. 
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3.2. Лексико-семантичні особливості перекладу доктринально-

регламентуючих документів 

Дослідження макроструктури текстів доктринально-регламентуючої 

жанрової групи – Стратегії національної безпеки, Воєнної доктрини та 

Стратегічного оборонного бюлетеня засвідчило, що ці документи мають 

ієрархічну залежність, тобто зміст одного розкривається за рахунок іншого, 

що в свою чергу позначається на схожості лексичного наповнення цих 

текстів. 

Як зазначено в першому розділі, предметом мовлення воєнно-

політичних текстів є політика в умовах військової дійсності, яка далі, 

залежно від жанру, конкретизується: національна безпека, оборонне 

планування, військове будівництво, міжнародні операції з підтримання миру 

і безпеки тощо. Терміни та терміносполучення, що входять до складу текстів 

доктринально-регламентуючої жанрової групи, належать до предметних сфер 

«політика», «безпека» та «оборона». Зазначені сфери являють собою ряд тем, 

що безпосередньо або опосередковано пов’язані між собою. Зв’язок між 

указаними предметними сферами можна відобразити схематично (Рис. 3.1): 

 

Рис. 3.1. Зв’язок між предметними сферами в текстах доктринально-

регламентуючої жанрової групи 

Предметна сфера «політика» представлена найбільш різноманітними за 

тематикою термінами, які належать до сфер власне політики, дипломатії, 

економіки, права, та екології. 

Політика

ОборонаБезпека
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Предметна сфера «безпека» представлена спеціальними термінами 

воєнно-політичної та військової галузі. До цієї сфери ми зараховуємо терміни 

на позначення загроз воєнного характеру, заходів забезпечення безпеки та 

формування середовища безпеки, а також сил безпеки. 

Предметна сфера «оборона» є вужчою у порівнянні з попередніми, і 

представлена численнішими спеціальними військовими термінами. До цієї 

сфери ми зараховуємо терміни, які позначають заходи оборони держави, 

оборонні спроможності, сили оборони. Найповніше ця сфера відображена в 

тексті Стратегічного оборонного бюлетеня. 

Належність термінології до певної предметної сфери є досить умовною, 

оскільки сфери політики, безпеки і оборони дуже тісно співіснують і 

взаємопроникнення термінів з однієї сфери в іншу є очевидним. Такий 

розподіл термінів є скоріше корисним з точки зору вибору стратегії їх 

відтворення в ТП. Зарахування термінів до визначеної сфери може також 

стати у пригоді укладачам словників та глосаріїв з метою організації лексики. 

Усі термінологічні одиниці, представлені в текстах доктринально-

регламентуючої жанрової групи, можна виокремити в дві групи: 

загальновживані терміни та спеціальні терміни. 

Вагому частину лексики досліджуваних доктринально-регламентуючих 

документів становлять військові реалії – власні назви, серед яких назви 

військових структур (ергоніми) трпапляються найчастіше. Як зазначає 

П. А. Матюша, це «особливий вид прецизійної лексики, що поєднує в собі 

риси ономастичних і термінологічних одиниць та потребує адекватного 

відтворення в письмовому та усному перекладі» [61, с. 40]. Наведемо 

приклади військових реалій в доктринально-регламентуючих текстах: 

Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, 

Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України тощо. 

Основною стратегією при перекладі військових реалій є прийоми 

калькування: National Guard of Ukraine, State Border Guard Service of Ukraine, 
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а також калькування з перестановкою: Security Service of Ukraine, Foreign 

Intelligence Service of Ukraine. 

Генеральний штаб Збройних 

Сил України в особливий період є 

робочим органом Ставки 

Верховного Головнокомандувача і 

виконує функції стратегічного 

керівництва Збройними Силами 

України, іншими складовими сил 

оборони [184]. 

During a special period the 

General Staff of the Armed Forces of 

Ukraine shall serve as a working body 

of the Supreme High Command 

General Headquarters and performs 

functions of strategic management of 

the Armed Forces of Ukraine and 

other components of the defence forces 

[173, p. 199]. 

У наведеному прикладі фіксуємо відтворення багатокомпонентного 

терміна військової реалії – назви надзвичайного органу найвищого 

військового керівництва Ставки Верховного Головнокомандувача, в ТП як 

Supreme High Command General Headquarters, шляхом перестановки, 

адекватної заміни (ставки на Headquarters) та калькування. 

Відтворення абревіатур і скорочень у доктринально-регламентуючих 

текстах не становить особливих труднощів. У досліджуваних ТО фіксуємо 

використання загальновідомих абревіатур – США, ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, 

КНР, ГУАМ, ЦЄІ, ОЧЕС, які мають відповідники в англійській мові (US, UN, 

OSCE, NATO, EU, PRC, GUAM, CEI, BSEC). 

Військові абревіатури, які трапляються в досліджуваних текстах, 

містять у дужках англійський відповідник. Наприклад: Концепція 

оперативних можливостей НАТО (КОМ/ОСС), Процес планування та оцінки 

Сил НАТО (ППОС/PARP), система оперативного (бойового) управління, 

зв’язку, розвідки та спостереження (C4ISR). Або розшифрування 

абревіатури: Сили спеціальних операцій Збройних Сили України (далі – 

ССпО), мережа реагування на комп’ютерні надзвичайні події (СЕRТ). 

Протягом порівняння текстів зазначеної групи зафіксовано 

використання лексичних одиниць за межами вказаних предметних сфер, а 
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саме термінів, що належать до терміносистем юридичного, економічного, 

дипломатичного та екологічного дискурсів. У перекладі ці терміни 

відтворюють із застосуванням стратегії репродуктивного перекладу – 

еквівалентів, повного та часткового калькування. 

Продемонструємо функціонування в доктринально-регламентуючих 

документах термінології інших дискурсів на конкретних прикладах: 

Відповідно до Кримінального 

процесуального кодексу України 

має бути створено в України 

Державне бюро розслідувань 

України як державний 

правоохоронний орган, 

відповідальний за проведення 

кримінальних розслідувань [172]. 

According to the Criminal 

Procedural Code of Ukraine a 

National Investigation Bureau of 

Ukraine as a law enforcement body 

responsible for investigations must be 

created [173, p. 144]. 

Наведений приклад ілюструє вживання правничих термінів у 

Стратегії національної безпеки. Терміни Кримінальний процесуальний 

кодекс, Державне бюро розслідувань, державний правоохоронний орган, 

кримінальне розслідування в тексті перекладу відтворено за допомогою 

словникових еквівалентів: Criminal Procedural Code, National Investigation 

Bureau, law enforcement body, investigation. 

Наведемо ще один приклад правничих термінів, які трапляються в 

Стратегії національної безпеки: 

… юридичного захисту в 

міжнародних інституціях майнових 

інтересів фізичних і юридичних 

осіб України та Української держави 

… [172] 

legal protection in international 

institutions of property interests of 

individuals and legal entities of 

Ukraine and Ukrainian State … [173, 

p. 146] 
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Правові терміни юридичний захист, майнові інтереси, фізичні й 

юридичні особи відтворено в ТП за допомогою словникових відповідників 

legal protection, property interests, individuals та legal entities відповідно. 

Наведемо приклад вживання правничих термінів у Воєнній доктрині: 

… юридично-правове 

оформлення міжнародних гарантій, 

наданих Україні у зв’язку з її 

відмовою від ядерної зброї; 

завершення договірно-правового 

оформлення державного кордону 

України; …[170, с. 144] 

… Legal and regulatory 

clearance of international guarantees 

provided to Ukraine in connection with 

its rejection of nuclear weapons; 

Completion of legal registration of the 

state border of Ukraine; … [171, p. 142] 

У наведеному мікроконтексті спостерігаємо відтворення українських 

субстантивних словосполучень із залежним компонентом – прикметником. 

Один із компонентів словосполучення – іменник «оформлення» – є словом із 

загальновживаним нейтральним значенням, що в поєднанні з відповідним 

прикметником стає терміном. У перекладі терміносполучення юридично-

правове оформлення та договірно-правового оформлення відтворюють за 

допомогою еквівалентів legal and regulatory clearance та legal registration 

відповідно. 

Ще один приклад використання термінології правової сфери фіксуємо в 

Стратегічному оборонному бюлетені: 

Правову основу Стратегічного 

бюлетеня становлять Конституція 

України та закони України, 

Стратегія національної безпеки 

України, затверджена Указом 

Президента України … а також 

міжнародні договори України, згода 

на обов’язковість виконання яких 

надана Верховною Радою України 

The legal basis for the Strategic 

Bulletin is the Constitution of Ukraine 

and Laws of Ukraine, the National 

Security Strategy of Ukraine approved 

by the Decree of the President of 

Ukraine … as well as international 

treaties of Ukraine ratified as binding 

by the Verkhovna Rada of Ukraine 

[173, p. 195]. 
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[184]. 

Правову термінологію у наведеному прикладі представляють 

загальновживані правові терміни: правова основа, конституція, закони, указ, 

міжнародні договори, які мають словникові відповідники в англійській мові: 

legal basis, constitution, laws, decree, international treaties. Фіксуємо також 

власні назви на позначення назви закону – Конституція України, посади – 

Президент України, та органу державної влади – Верховна Рада України, які 

мають в англійській мові усталені відповідники: the Constitution of Ukraine, 

the President of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine. 

Економічні терміни так само представлені в доктринально-

регламентуючих текстах. Наведемо типові приклади їх вживання та 

відтворення у ТП: 

Економічна криза, 

виснаження фінансових ресурсів 

держави, зниження рівня життя 

населення: монопольно-олігархічна, 

низькотехнологічна, ресурсовитратна 

економічна модель; … надмірна 

залежність національної економіки 

від зовнішніх ринків; неефективне 

управління державним боргом; [172] 

Economic crisis, exhaustion of 

the financial resources decreasing 

living standards: monopolistic and 

oligarchic, low-tech, resource-intensive 

model of economic development; … 

excessive dependence of the national 

economy on external markets; 

inefficient management of state debt; 

[173, p. 139] 

У наведеному мікроконтексті зі Стратегії національної безпеки 

спостерігаємо відтворення економічних термінологічних словосполучень 

економічна криза, фінансові ресурси, національна економіка, державний борг 

за допомогою відповідників: economic crisis, financial resources, national 

economy, state debt та синтаксичного уподібнення: виснаження фінансових 

ресурсів – exhaustion of the financial resources, залежність національної 

економіки – dependence of the national economy. Термінологічне 

словосполучення економічна модель відтворено в ТП за допомогою прийому 
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перестановки та додавання компонента – іменника «development»: model of 

economic development. 

Ключовою умовою нової якості 

економічного зростання є 

забезпечення економічної безпеки 

шляхом: деолігархізації, 

демонополізації і дерегуляції 

економіки, захисту економічної 

конкуренції, спрощення й 

оптимізації системи оподаткування, 

формування сприятливого бізнес-

клімату та умов для прискореного 

інноваційного розвитку … [168] 

The key precondition for 

achieving the new quality for economic 

growth is ensuring of economic 

security through: deoligarchisation, 

demonopolisation and deregulation of 

the economy, protection of economic 

competition, simplification and 

streamlining of the taxation system, 

creation of favourable climate for 

business and conditions for fostered 

innovative development … [173, p. 146] 

У ТО фіксуємо термінологічні словосполучення, одним із компонентів 

яких є прикметник «економічний»: економічне зростання, економічна 

безпека, економічна конкуренція. У перекладі ці словосполучення відтворено 

за допомогою калькування – economic growth, economic security, economic 

competition. Шляхом калькування відтворюють словосполучення з основним 

компонентом – іменником «економіка»: деолігархізація, демонополізація і 

дерегуляція економіки – deoligarchisation, demonopolisation and deregulation of 

the economy. Термін система оподаткування в ТП має англійський 

відповідник taxation system. 

Наведемо приклад вживання економічних термінів у Воєнній доктрині: 

Для досягнення цілей Воєнної 

доктрини загальний обсяг видатків 

на оборону має становити не менше 

трьох відсотків запланованого обсягу 

валового внутрішнього продукту 

на відповідний рік [178]. 

Total allocations for defence 

shall comprise not less than three 

percent of the expected GDP for the 

respective year [173, p. 164]. 
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У наведеному прикладі терміносполучення видатки на оборону в 

англійській мові відтворено шляхом синтаксичного уподібнення – allocations 

for defence. Економічний термін валовий внутрішній продукт в ТП 

відтворено за допомогою еквівалента у вигляді абревіатури – GDP. 

Дипломатична термінологія в досліджених доктринально-

регламентуючих текстах представлена переважно власними назвами та 

термінами у сфері дипломатії та зовнішньої політики: 

Україна розглядає розвиток 

особливого партнерства з НАТО на 

основі Хартії про особливе 

партнерство між Україною та 

Організацією Північно-

Атлантичного договору, підписаній 

9 липня 1997 року, Декларації про її 

доповнення від 21 серпня 2009 року 

та Річних національних програм 

співробітництва Україна-НАТО як 

пріоритетний напрям своєї безпекової 

політики [172]. 

Ukraine considers developing 

distinctive partnership with NATO on 

the basis of the Charter on Distinctive 

Partnership signed on July 9, 1997, 

Declaration to Complement the 

Charter on a Distinctive Partnership 

NATO-Ukraine of August 21, 2009 

and Annual National Programmes of 

NATO-Ukraine co-operation to be the 

priority of its security policy [173, 

p. 145]. 

Наведений приклад демонструє відтворення назв дипломатичних 

документів – Хартії про особливе партнерство між Україною та 

Організацією Північно-Атлантичного договору, Декларації про її доповнення 

та Річних національних програм співробітництва Україна – НАТО. Переклад 

цих термінологічних одиниць не становить труднощів, оскільки існують 

англійські відповідники: Charter on Distinctive Partnership, Declaration to 

Complement the Charter on a Distinctive Partnership NATO – Ukraine та Annual 

National Programmes of NATO – Ukraine co-operation. 

Аналогічно оригінальні англійські назви використовуються для 

відтворення усіх назв відповідних документів, які вжито в досліджених 

текстах: 
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Україна прагне до створення на 

основі Меморандуму про гарантії 

безпеки у зв’язку з приєднанням 

України до Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї 

(Будапештський меморандум) 

ефективного механізму гарантування 

свого державного суверенітету і 

територіальної цілісності [172]. 

Based on the Memorandum on 

Security Assurances, which was signed 

in the wake of Ukraine’s accession to 

the Treaty on Non-proliferation of 

Nuclear Weapons (Budapest 

Memorandum), Ukraine seeks to create 

the effective mechanism which would 

guarantee her state sovereignty and 

territorial integrity [173, p. 146]. 

Такий самий принцип застосовується для відтворення в ТП назв 

організацій, груп країн: 

Продовжуватиметься активне 

використання глобальних форматів – 

міжнародних організацій, насамперед 

ООН, «Групи двадцяти», «Групи 

семи», інших механізмів, 

спрямованих на зміцнення миру та 

стабільності у світі, додержання норм 

міжнародного права і справедливе 

врегулювання конфліктів [172]. 

Ukraine will continue actively 

utilize such global formats as 

international organisations like UN, G-

20, G-7, other mechanisms of 

strengthening peace and stability in the 

world, adherence to the norms of 

international law and fair resolution of 

conflicts [173, p. 145]. 

На субрегіональному рівні 

Україна продовжуватиме активно 

використовувати існуючі формати – 

«Веймарський трикутник», 

«Вишеградську групу», ГУАМ, 

ЦЄІ, ОЧЕС …[172]. 

At the sub-regional level, Ukraine 

will continue active use of available 

formats – the Weimar Triangle, the 

Visegrád Group, GUAM, CEI, 

BISEC … [173, p. 146]. 

У наведених мікроконтекстах показано відтворення власних назв 

шляхом англійських відповідників. 

… гальмування процесу … Hampering the process of 
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договірно-правового оформлення 

державних кордонів та 

розмежування виключних 

(морських) економічних зон і 

континентального шельфу між 

державами; … [178] 

legal regulation and delimitation of 

state borders, and division of exclusive 

(maritime) economic zones and 

continental shelf between the regional 

states; … [173, p. 152] 

Наведений фрагмент демонструє відтворення в ТП складного 

терміносполучення договірно-правове оформлення державних кордонів 

шляхом синтаксичного уподібнення та уточнення – додавання іменника 

«delimitation» на позначення процесу розмежування кордонів. Отримане в 

англійській мові терміносполучення legal regulation and delimitation of state 

borders повністю передає смисл оригіналу. Інші терміни – виключна 

(морська) економічна зона і континентальний шельф відтворюються за 

допомогою словникових відповідників exclusive (maritime) economic zone та 

continental shelf. 

У доктринально-регламентуючих документах фіксуємо також 

функціонування термінів екологічної сфери. Серед досліджуваних 

документів найбільше випадків уживання термінів цієї групи відзначаємо в 

Стратегії національної безпеки: 

… ресурсозбереження, 

забезпечення збалансованого 

природокористування; зниження 

рівня забруднення навколишнього 

природного середовища, 

забезпечення контролю джерел 

забруднення атмосферного повітря, 

поверхневих і підземних вод, 

зниження рівня забруднення та 

відтворення родючості ґрунтів; … 

… resource preservation, well-

balanced management of natural 

resources; taking measures to ensure 

reduction of environmental pollution, 

control over air and water pollution 

sources, reduction of land pollution 

level and restoration of land fertility; 

… [173, p. 148] 
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[172] 

… очистка територій від 

промислових і побутових відходів; 

формування системи переробки та 

утилізації відходів виробництва та 

споживання; … [172] 

… cleaning territories from 

industrial and household waste; 

setting up a system of industrial and 

consumer waste processing and 

disposal; … [173, p. 148] 

… мінімізація негативних 

наслідків Чорнобильської 

катастрофи; недопущення 

неконтрольованого ввезення в 

Україну екологічно небезпечних 

технологій, речовин, матеріалів, 

трансгенних рослин і збудників 

хвороб [172]. 

… mitigation of Chernobyl 

disaster negative consequences; 

prevention of uncontrolled importing 

environmentally hazardous 

technologies, substances, materials, 

transgenic plants and disease agents 

into Ukraine [173, p. 148]. 

У ТП наведені термінологічні одиниці відтворюються шляхом 

калькування (ресурсозбереження – resource preservation), описового 

перекладу (природокористування – management of natural resources), 

словникових відповідників (забруднення навколишнього природного 

середовища – environmental pollution, родючість ґрунтів – land fertility, 

джерело забруднення атмосферного повітря – air pollution source). 

Аналіз лексичного складу текстів доктринально-регламентуючої 

жанрової групи показав, що в них переважають терміни та 

терміносполучення, які належать до предметних сфер «політика», «безпека» 

та «оборона». Перекладацький аналіз показав, що міжгалузеві терміни, які 

належать переважно до сфери «політика» і «безпека», відтворюються із 

застосуванням стратегії репродуктивного перекладу: еквівалентів, повного та 

часткового калькування. Спеціальні військові терміни відтворюються 

комплексно – за допомогою еквівалентів та застосування трансформацій. 

Терміни, які належать до предметної сфери «оборона», відтворюються 

переважно шляхом застосування стратегії адаптивного перекладу. 
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3.3. Лексико-семантичні особливості перекладу інформаційно-

аналітичних документів 

Унікальний жанр «Біла книга» представляє інформаційно-аналітичну 

жанрову групу воєнно-політичних текстів та має всеохопний характер, що 

виявляється в наявності посилань та цитувань змісту доктринально-

регламентуючих документів, а також у різноманітності лексичного складу: 

поруч із загальновживаною та спеціальною лексикою в текстах «Білої книги» 

відзначаємо частотне вживання міжгалузевої лексики. 

Аналіз лексичного складу текстів «Білої книги» показав, що військова 

лексика в них представлена військовими термінами та військовими реаліями, 

серед яких можна виокремити загальновійськову лексику, яка функціонує в 

усіх сферах життя і діяльності військ (в усіх видах і родах збройних сил), 

воєнно-політичну, військово-технічну та військово-спеціальну лексику, що 

вживається в окремих військових галузях (управління, логістика, медицина, 

військове співробітництво тощо). 

Військову лексику, яка вживається в «Білій книзі», можна упорядкувати 

за лексико-семантичними мікрополями. Загальновійськова лексика 

представлена переважно військовими реаліями, серед яких виокремлюємо 

такі групи: назви законів, постанов, розпоряджень; назви військових 

документів; назви органів військового управління; назви військових 

формувань, структурних підрозділів; назви видів і родів військ; назви 

озброєння і військової техніки; назви звань і посад; назви операцій і навчань; 

назви організацій. 

Спеціальну лексику, яка функціонує в «Білій книзі», найбільш всебічно 

допоможе представити та упорядкувати розподіл на 9 груп відповідно до так 

званої «J-структури». Збройні Сили України планово переводять на J-

структуру з метою досягнення кращої сумісності зі збройними силами країн 

НАТО. Зокрема: J-1 – питання персоналу, J-2 – розвідка, J-3 – оперативна 

діяльність, J-4 – логістика, J-5 – оборонне планування, J-6 – зв’язок та 
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інформаційні системи, J-7 – підготовка військ, J-8 – ресурси і фінанси, J-9 – 

цивільно-військове співробітництво. 

Загальновійськову лексику можемо зарахувати до постійної лексики, 

оскільки вона трапляється тією чи тією мірою в усіх текстах «Білої книги». 

Спеціальна військова лексика разом із міжгалузевими термінами 

(юридичними, економічними, медичними тощо) належить до змінної 

лексики. Частотність її вживання в різних текстах щорічника відрізняється та 

залежить від тематики питань, які висвітлюються за звітний рік. 

Унікальність жанру «Біла книга» характеризується високим ступенем 

інтердискурсивності – наявністю зв’язків не лише з іншими дискурсами 

(юридичним, економічним, дипломатичним, медичним, релігійним), а також 

розгалуженістю військового дискурсу (тактика, озброєння, бойова 

підготовка, військове управління, комплектування військ, міжнародне 

військове співробітництво тощо). Доказом таких зв’язків є насиченість тексту 

«Білої книги» поруч із загальними та міжгалузевими термінами 

різноманітними вузькоспеціальними термінами широкої тематики – 

загальновійськовими, воєнно-політичними, військово-технічними, військово-

спеціальними, юридичними, економічними, дипломатичними, релігійними, 

психологічними тощо. 

3.3.1. Відтворення військових та воєнно-політичних термінів 

Перекладознавчий аналіз текстів оригіналів та перекладів «Білої книги» 

дозволяє визначити закономірності відтворення військової лексики. Серед 

прийомів перекладу військових реалій фіксуємо випадки застосування 

прийому калькування або часткового калькування: 

… стратегічний рівень – 

Міністерство оборони, Генеральний 

штаб, Озброєння, Тил, Головне 

управління оперативного 

забезпечення, Головне управління 

… Strategic level – the Ministry 

of Defence; the General Staff; 

Armament; Logistics; Main Directorate 

of Operational Support; Main Logistics 

Directorate; … [211, p. 43]. 
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логістики;… [210, с. 43] 

У наведеному уривку органи військового управління у перекладі 

відтворено за допомогою калькування. У відтворенні останньої назви 

калькування супроводжується прийомом перестановки компонентів. 

У тексті «Білої книги» фіксуємо значну кількість військових ергонімів – 

назв військових структур, виражених багатокомпонентними термінами. Як 

правило, основним прийомом відтворення таких термінів є перестановка 

компонентів, зумовлена міжмовними розбіжностями. У більшості випадків в 

українському багатокомпонентному терміні основне смислове навантаження 

має перший компонент, а в англійському – останній. Наведемо типовий 

приклад: 

У навчальних центрах 

Збройних Сил протягом 2018 р. 

створені Школа підготовки 

фахівців протитанкових ракетних 

комплексів і Школа танкістів, у 

яких проводиться поглиблена 

підготовка військовослужбовців та 

підвищення їх кваліфікації [212, 

с. 82]. 

The Specialists Anti-Tanks 

Missile School and the Tank School 

were established at the Armed Forces 

Training Centres providing in-depth 

personnel training and the development 

of their qualifications [213, p. 82]. 

У наведеному прикладі застосування прийому перестановки в 

перекладі допомогло відтворити військові назви відповідно до норм 

англійської мови, тому переклад можна вважати адекватним. 

Схожу ситуацію спостерігаємо у відтворенні назв військових 

документів: 

Упродовж 2018 р. з метою 

виконання Плану дій щодо 

впровадження оборонної реформи 

у 2016 – 2020 роках та Концепції 

військової кадрової політики у 

To ensure the implementation of 

the Action Plan for the 

Implementation of the Defence 

Reform in 2016-2020 and the Concept 

of Military Personnel Policy in the 
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Збройних Силах …[212, с. 75] Armed Forces of Ukraine … [213, 

p. 75]. 

Наведений приклад ілюструє відтворення назв військових документів, 

які є складними термінологічними словосполученнями. У відтворенні першої 

назви спостерігаємо перестановку компонентів та калькування. Друга назва 

відтворена повністю шляхом калькування. 

У текстах «Білої книги» фіксуємо військові реалії, які є 

терміносполученнями іншомовного походження та наведені в українському 

тексті вже з оригінальною англійською назвою (або абревіатурою) у дужках, 

тому не становлять труднощів у перекладі: 

За програмою НАТО 

«Удосконалення військової освіти» 

(DEEP NCO Ukraine) та в межах 

роботи Багатонаціонального 

об’єднаного координаційного 

комітету (MJC) за рахунок НАТО 

здійснювалися заходи з підготовки 

сержантського (старшинського) 

складу Збройних Сил … [212, с. 86]. 

As part of the cooperation with 

the Defence Education Enhancement 

Program (DEEP) and the 

Multinational Joint Commission 

(MJC), NATO countries assisted in 

training non-commissioned officers of 

the Armed Forces … [213, p. 86]. 

У наведеному прикладі в оригіналі наведена англійська абревіатура, 

яка допомагає знайти відповідник у перекладі. 

Відтворення військових звань та посад англійською мовою 

відбувається шляхом застосування еквівалентів, прийомів калькування та 

перестановки. Наприклад: 

… заступник командира 

десантно-штурмової роти – 

інструктор з повітряно-десантної 

підготовки 13 окремого 

аеромобільного батальйону 95 

окремої аеромобільної бригади … 

… Air Assault Company Deputy 

Commander – airborne training 

instructor of the 13th Separate 

Airmobile Battalion of the 95th Separate 

Airmobile Brigade … [213, p. 170]. 
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[212, с. 170] 

Наведений приклад ілюструє відтворення назви військової посади, яка 

являє собою складне словосполучення термінологічного характеру. У 

перекладі спостерігаємо поєднання перетворень: еквіваленти (Air Assault 

Company, Deputy Commander), перестановки (airborne training instructor) та 

калькування (Separate Airmobile Battalion). Зазначені перетворення передають 

зміст оригіналу, тому переклад можна вважати адекватним. 

Останнім часом значних змін зазнали українські назви військових звань 

та посад сержантського (старшинського) складу в результаті реалізації 

розвитку професійного сержантського складу відповідно до стандартів 

НАТО. Наприклад: 

Військове звання: Головний 

майстер-сержант (Головний майстер-

старшина); основна посада: Головний 

старшина Збройних Сил України, 

Головний старшина виду, окремого 

роду військ (сил) Збройних Сил 

України [212, с. 85]. 

Military rank: Chief Master 

Sergeant (Chief Master Petty Officer); 

key position: AFU Chief Master 

Sergeant, AFU separate branches and 

services Chief Master Sergeant [213, 

p. 85]. 

Наведений уривок ілюструє, що українські військові реалії мають 

іншомовне походження, тому основним прийомом їх відтворення є 

калькування (Chief Master Sergeant) та часткове калькування (Chief Master 

Petty Officer). У відтворенні назви посади спостерігаємо ще й прийом 

перестановки, зумовлений міжмовними розбіжностями. 

Серед вузькоспеціальних військових термінів терміни на позначення 

озброєння та військової техніки особливо вирізняються в воєнно-

політичному тексті: 

Допущено до експлуатації в 

Збройних Силах 36 зразків озброєння 

та військової техніки, зокрема 

комплексів автоматизованого 

36 models of weapons and 

military equipment were adopted in the 

Armed Forces, in particular automated 

fire control systems of artillery units, 
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управління вогнем артилерійських 

підрозділів, броньованих медичних 

машин, спеціальних приладів 

корегування стрільби зі стрілецької 

зброї, автомобілів санітарних та 

швидкої допомоги, тепловізійної 

системи нічного керування, 

безпілотних авіаційних комплексів, 

тренажера стрільця-зенітника ПЗРК 

«Ігла»/«Ігла-1», учбово-

тренувального стенду «Стугна-П», 

станції перешкод, комплексів РЕБ з 

БпЛА … [212, с. 52]. 

armored medical vehicles, special 

equipment for adjusting firearms 

shooting, ambulances, thermal night 

vision control system, unmanned aerial 

systems, AA shooter simulator Igla/ 

Igla-1, training stand «Stugna-P», 

interference stations, electromagnetic 

warfare complexes with UAS … [213, 

p. 52]. 

У наведеному мікроконтексті представлені як загальновідомі 

найменування техніки (автомобілі санітарні та швидкої допомоги), які 

відтворені за допомогою еквівалентів (ambulances) та не становлять 

труднощів у перекладі, так і вузькоспеціальні, які відтворені за допомогою 

еквівалентів, повного або часткового калькування. 

Протягом 2018 р. служба 

пально-мастильних матеріалів 

Збройних Сил забезпечила виконання 

таких заходів: … початок дослідно-

конструкторської роботи на 

напівпричеп-цистерну ємністю 25 

м3 (НПЦ-25) з використанням 

сідельних тягачів КрАЗ 

паливозаправника ТЗ-22, які є 

надлишковими у Збройних Силах 

[212, с. 56-57]. 

In 2018, to meet the needs of the 

Armed Forces of Ukraine, fuel and 

lubricants service provided … the 

beginning of research and development 

work on a semitrailer-tank capacity 25 

m3 (NPC-25) with the use of KrAZ 

truck tractors T3-22, which are 

superfluous in the Armed Forces [213, 

p. 56-57]. 
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У наведеному прикладі спостерігаємо відтворення назви військової 

структури служба пально-мастильних матеріалів шляхом часткового 

калькування та перестановки: fuel and lubricants service. 

У цьому прикладі відзначаємо ще одну військову реалію – найменування 

техніки з номенами (до яких належать назви різних видів обладнання, машин, 

типів конструкцій, марок виробів тощо [38, с. 15]): напівпричеп-цистерна НПЦ-

25, сідельний тягач КрАЗ та паливозаправник ТЗ-22. У ТП ці найменування 

відтворюють за допомогою словникових відповідників, а номени передають 

шляхом калькування – NPC-25, KrAZ, T3-22. 

Інша група термінів, представлена в тексті «Білої книги», належить до 

сфери речового забезпечення. Продемонструємо відтворення цих термінів у 

ТП: 

Усього у 2018 р. отримано для 

забезпечення Збройних Сил: 

польового обмундирування – 153,0 

тис. комплектів; повсякденної форми 

одягу – 19,0 тис. комплектів; 

бронежилетів – 25,0 тис. шт.; 

шоломів кулезахисних – 22,4 тис. 

шт.; наметів – 2,8 тис. комплектів; 

постільних речей – 60,0 тис. 

комплектів [212, с. 125]. 

Overall to cover the needs of the 

Armed Forces in 2018 the following 

items were delivered: 153,000 sets of 

field uniforms; 19,000 sets of undress 

uniforms; 25,000 items of bulletproof 

vests; 22,400 items of bulletproof 

helmets; 2,800 sets of tents; 60,000 

bedding sets [213, p. 125]. 

Склад системи захисту: 

уніфікований бронежилет (в 

залежності від завдань, що 

виконуються), шолом балістичний з 

пристосуванням для кріплення окремих 

елементів приладового комплексу та 

забезпечення можливості поєднання з 

ним елементів системи управління, 

Composition of the protection 

system: standardized bulletproof vest 

(depending on the tasks being 

performed), ballistic helmet that 

enables the attachment of various 

gadgets and the connection to the C2 

system, protective clothing ensemble 

(special clothing, shoes, gear), 
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захисні комплекти (спеціальний одяг, 

взуття та спорядження), елементи 

захисту органів зору та слуху, 

включаючи захист очей від пилу, захист 

очей та обличчя від осколків, 

відкритого полум’я) [212, с. 126] 

elements protecting eyesight and 

hearing, including those protecting 

eyes from dust, eyes and face from 

shrapnel and open flames) [213, p. 126] 

У наведених прикладах терміни на позначення предметів речового 

забезпечення відтворено англійською за допомогою відповідників. 

Різноманітність військової термінології продемонструємо на прикладі: 

Основні зусилля противника 

зосереджувалися на підтриманні на 

Сході України збройного конфлікту 

шляхом нарощування воєнного 

потенціалу та здійснення 

провокаційних дій проти 

Об’єднаних сил, активних обстрілів 

їх позицій та дотриманні тактики 

«ведення війни на виснаження», у 

тому числі із застосуванням важких 

озброєнь, заборонених Мінськими 

домовленостями [212, с. 31]. 

The main efforts of the enemy 

focused on supporting the armed 

conflict in the East of Ukraine by 

increasing military capabilities and 

provocative actions against the Joint 

Forces, the active bombardment of 

their positions and adherence to the 

«war on exhaustion» tactics, including 

the use of heavy weapons prohibited by 

the Minsk agreements [213, p. 31]. 

У наведеному мікроконтексті в ТО відзначаємо функціонування різних 

військових термінів: терміносполучення, один із компонентів якого є 

загальновживаним словом – збройний конфлікт, воєнний потенціал, 

провокаційні дії, обстріл позицій, важке озброєння. У перекладі 

застосовують словникові відповідники (armed conflict, military capabilities, 

heavy weapons), синтаксичне уподібнення (provocative actions), часткове 

калькування (bombardment of their positions). У цьому самому прикладі 

військовий ергонім Об’єднані сили відтворено за допомогою калькування 

Joint Forces. Цей варіант фіксуємо також у словнику. Військовий термін 
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тактика «ведення війни на виснаження» відтворено комплексно шляхом 

калькування з перестановкою елементів та вилучення одного елемента 

(ведення) – «war on exhaustion» tactics. Власна назва неологізм Мінські 

домовленості відтворено за допомогою калькування: Minsk agreements. 

Більшу частину термінів, які вживаються в тексті «Білої книги», 

становлять багатокомпонентні терміни. Наведемо приклади їх відтворення: 

Для підвищення ефективності 

системи оперативного та бойового 

управління військами (силами) на 

основі отриманого бойового досвіду 

та з урахуванням перспективної 

структури органів військового 

управління розпочато розгортання 

Центру оперативного управління 

та контролю Головного 

командного центру Збройних Сил 

[212, с. 44]. 

In order to increase troops 

(forces) operational and combat 

management system efficiency, based 

on the received combat experience and 

taking into account the perspective 

structure of the military management 

bodies, deployment of the Center for 

Operative Management and Control 

of the Central Command Center of 

the Armed Forces has begun [213, 

p. 44]. 

У наведеному мікроконтексті багатокомпонентний термін системи 

оперативного та бойового управління військами (силами) відтворено в ТП 

шляхом перестановки компонентів – troops (forces) operational and combat 

management system. За таким самим принципом перекладено термін органи 

військового управління – military management bodies. Складна назва військової 

структури, багатокомпонентний термін Центр оперативного управління та 

контролю Головного командного центру Збройних Сил складається з окремих 

компонентів, які самі виступають самостійними терміносполученнями. У 

перекладі синтаксичний зв’язок між компонентами забезпечено за 

допомогою прийменників for та of і сполучника and. Самі компоненти 

відтворено шляхом калькування: Center for Operative Management and Control 

of the Central Command Center of the Armed Forces. Одночасно фіксуємо 

стилістичну помилку – вживання в перекладі іменника management для 
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передавання українського іменника управління замість іменника command, 

що входить до складу терміна «command and control». 

Наведемо приклади військових термінів, які відтворюються за 

допомогою словникових відповідників: 

Головними результатами 

стратегічного командно-штабного 

навчання стали здобуття 

практичного досвіду з відпрацювання 

повного циклу заходів щодо 

підготовки оборонної операції з 

оформленням відповідного 

комплекту документів, набуття 

необхідних оперативних 

спроможностей з відсічі збройної 

агресії, підвищення рівня 

злагодженості оперативного складу 

на пунктах управління [212, с. 69]. 

The main achievement of the 

strategic command and staff exercise 

was gaining practical experience for 

working out the full cycle of activities to 

get ready for defensive operations 

including processing of relevant 

documents, acquiring the required 

operational capabilities to repel 

armed aggression and increasing the 

level of operational staff cohesion at 

command posts [213, p. 69]. 

Проведення заходів 

оперативної підготовки забезпечило 

набуття та розвиток спроможностей 

щодо ведення операції Збройних Сил 

з відсічі збройної агресії, 

протиповітряної оборони, 

оборонних, стабілізаційних 

операцій, територіальної оборони, 

оборони морського узбережжя [212, 

с. 69]. 

The conducted complex of 

operational training activities made it 

possible to acquire and develop 

capabilities for conducting the Armed 

Forces’ operations to repel the armed 

aggression, air defence, defensive, 

stabilization operations, territorial 

defence and coastal line defence [213, 

p. 69]. 

У наведеному прикладі показано відтворення загальновійськових та 

воєнно-політичних термінів. Наведені терміни стратегічне командно-

штабне навчання, оборонна операція, оперативні спроможності, відсіч 
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збройної агресії, пункт управління, протиповітряна оборона, стабілізаційна 

операція, територіальна оборона, оборона морського узбережжя в 

англійській мові мають відповідники: strategic command and staff exercise, 

defensive operation, operational capabilities, repel armed aggression, command 

posts, air defence, stabilization operation, territorial defence, coastal line defence. 

Таким чином, у відтворенні спеціальних військових термінів переважає 

застосування еквівалентів. Військова термінологія містить також і 

неологізми, які вимагають перекладацьких рішень. Найбільше труднощів у 

перекладі становлять саме неологізми, військові реалії – назви військових 

структур, представлені у вигляді багатокомпонентних термінів. Зазначену 

лексику відтворюють шляхом застосування стратегії адаптивного перекладу. 

Серед прийомів найчастіше застосовують калькування, синтаксичне 

уподібнення та перестановку. 

3.3.2. Особливості перекладу міжгалузевої лексики 

Міжгалузева лексика, що трапляється в текстах «Білої книги», 

представлена термінами та терміносполученнями, що належать до 

терміносистем юридичного, економічного, релігійного, психологічного та 

інших дискурсів. 

Наведемо приклади вживання юридичної термінології в «Білій книзі» та 

її відтворення в ТП: 

За результатами 

законопроектної та нормотворчої 

роботи Міністерства оборони 

прийнято 7 законів України, 38 указів 

Президента України, 53 постанови 

та 32 розпорядження Кабінету 

Міністрів України. [212, с. 9]. 

According to the results of the 

legislative and normative work of the 

Ministry of Defence, 7 laws of Ukraine, 

38 decrees of the President of 

Ukraine, 53 regulations and 32 orders 

of the Cabinet of Ministers of Ukraine 

were adopted. [213, p. 9]. 

У наведеному прикладі вжито міжгалузеві юридичні терміни – назви 

документів закони, укази, постанови, розпорядження, які в англійській мові 

мають словникові відповідники laws, decrees, regulations, orders. 
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Наведемо приклади вживання спеціальних юридичних термінів: 

У 2018 р. відносно 30 осіб 

вироки (ухвали) суду набрали 

законної сили (у 2017 р. – відносно 

81 осіб), з них: 24 – засуджено (3 – 

позбавлено волі на певний строк, 18 

– накладено штрафи, 3 – звільнено 

від покарання). Крім того, 6 

проваджень закрито (2 – амністія, 2 

– закінчення строку давності, 1 – 

зміна обставин, 1 – у зв’язку зі 

смертю) [212, с. 26]. 

The courts’ decisions became 

enforceable in relation to 30 persons in 

2018 (in 2017 – 81), 24 of them were 

convicted (3 – detained for a certain 

period, 18 – fined, 3 – released). In 

addition, 6 proceedings are closed (2 – 

amnesty, 2 – expiration of the statute 

of limitations, 1 – change of 

circumstances, 1 – in relation to the 

death) [213, p. 26]. 

За скоєння злочинів, 

пов’язаних з прийняттям пропозиції, 

обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди (ст. 368 ККУ) 

у 2018 р. у Збройних Силах 27 осіб 

звільнені з військової служби за 

службовою невідповідністю, з них: 

16 позбавлені військового звання та 

11 притягнуті до дисциплінарної 

відповідальності. Триває прийняття 

рішення судами відносно 15 осіб 

[212, с. 26]. 

27 people of the Armed Forces 

were dismissed from military service 

due to non-compliance with service 

for committing crimes related to the 

acceptance of a proposal, promise or 

receipt of illegal proceeds (Art. 368 of 

the Criminal Code) in 2018; 16 of them 

were deprived of military rank and 11 

were brought to disciplinary 

responsibility. Courts’ decision-

making process is on-going regarding 

15 people [213, p. 26]. 

Наведені приклади демонструють уживання в ТО специфічної 

правничої термінології та кліше, які мають відповідники в англійській мові. 

Проілюструємо вживання економічних термінів у тексті «Білої книги»: 

У Державному бюджеті 

України на 2017 р. Міністерству 

The State Budget of Ukraine for 

2017 assigned UAH 69 175.2 million 
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оборони були передбачені 

асигнування в сумі 69 175,2 млн грн 

(2,43 % від валового внутрішнього 

продукту 2017 р.), із них за 

загальним фондом – 62 847,8 млн 

грн (90,9 % видатків), за 

спеціальним – 6 327,4 млн грн (9,1 % 

видатків), у тому числі конфісковані 

кошти та кошти, отримані від 

реалізації майна, конфіскованого 

за рішенням суду за вчинення 

корупційного та пов’язаного з 

корупцією правопорушення, – 4 

527,9 млн грн [210, с. 27]. 

for the MoD (which equated to 2.43% 

of the GDP), which included the 

General Fund of UAH 62 847.8 

million (90,9 % of the budget), the 

Special Fund of UAH 6 327.4 million 

(9,1 % of the budget), confiscated 

funds and funds received from the 

disposal of assets, confiscated upon 

court decision for committing 

corruption and corruption-related 

offences of UAH 4 527.9 million [211, 

p. 27]. 

Під час проведення у 2018 р. 

виїзних аудитів попереджено 65,4 

млн грн втрат ресурсів, а 

запроваджені за рекомендаціями 

внутрішніх аудиторів заходи 

внутрішнього контролю 

забезпечили додаткові надходження 

та економію видатків на суму 31,3 

млн грн [212, c. 20]. 

In the course of the 2018 on-site 

audits, 65.4 million UAH were 

prevented of loss of resources, and 

internal control measures introduced 

by internal auditors recommendations 

provided additional revenues and 

saving of expenses for the amount of 

UAH 31.3 million [213, p. 20]. 

Наведені приклади демонструють уживання типових термінів 

економічної галузі, які мають в англійській мові відповідники і не становлять 

труднощів у перекладі. 

Комплексний характер «Білої книги» та реалії сьогодення зумовили 

використання в ТО термінів із більш віддалених від військової сфери галузей, 

наприклад, психології: 
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Забезпечено виконання активних 

заходів превентивної реабілітації та 

психокорекції у військових частинах 

(підрозділах), які виконують завдання 

в операції Об’єднаних сил [212, 

с. 100]. 

Provision of preventive 

rehabilitation and psychological 

correction active measures in the 

military units (commands), executing 

tasks in the Joint Forces Area [213, 

p. 100]. 

Психологічна декомпресія – 

комплекс психологічних та медико-

психологічних заходів, які 

здійснюються після виведення 

військової частини (підрозділу) з 

району виконання завдань за 

призначенням для відновлення 

психофізіологічного стану та 

реадаптації військовослужбовців 

[212, с. 100]. 

Psychological decompression is 

a set of psychological and medical 

measures, executed after a military unit 

(command) withdraws from the 

operational area to restore psycho-

physiological conditions and re-adapt 

the personnel [213, p. 100]. 

Наведені психологічні терміни у переважній більшості представлені 

інтернаціоналізмами, тому в ТП вони відтворені шляхом прямих 

відповідників. 

психодіагностування 

(скринінг) та медичне обстеження 

[212, с. 100] 

psychological diagnostics 

(screening) and medical evaluation 

[213, p. 100] 

опанування методами 

психологічної саморегуляції до 

зустрічі з сім’єю та найближчим 

оточенням [212, с. 100]. 

mastering of psychological self-

regulation methods prior to meeting 

family and friends [213, p. 100] 

профілактика виникнення 

дистресових станів [212, с. 100]. 

prevention of distress conditions 

[213, p. 100] 

зняття внутрішнього internal tension relief [213, 
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напруження [212, с. 100]. p. 100] 

У наведених прикладах спостерігаємо відтворення психологічних 

термінів шляхом калькування та перестановки. 

Аналогічно фіксуємо в тексті «Білої книги» вживання релігійних 

термінів: 

Українська православна церква 

Київського патріархату [212, с. 106] 

Ukrainian Orthodox Church – 

Kyiv Patriarchate [213, p. 106] 

Українська православна церква 

Московського патріархату [212, с. 106] 

Ukrainian Orthodox Church – 

Moscow Patriarchate [213, p. 106] 

Духовне управління мусульман 

України [212, с. 106] 

Muslim Spiritual Directorate of 

Ukraine [213, p. 106] 

Союз вільних церков християн 

Євангельської віри України [212, 

с. 106] 

Union of the Free Churches of 

Evangelical Faith Christians of Ukraine 

[213, p. 106] 

Українська греко-католицька 

церква [212, с. 106] 

Ukrainian Greek-Catholic Church 

[213, p. 106] 

Українська автокефальна 

православна церква [212, с. 106] 

Ukrainian Autocephalous 

Orthodox Church [213, p. 106] 

Римо-католицька церква [212, 

с. 106] 

Rome-Catholic Church [213, 

p. 106] 

Всеукраїнський союз церков 

християн віри євангельської [212, 

с. 106] 

All-Ukrainian Union of the 

Churches of Evangelical Faith 

Christians [213, p. 106] 

Наведені приклади демонструють відтворення релігійних власних назв. 

Характерна стратегія перекладу таких термінів – калькування та прийом 

перестановки. 

Рада у справах душпастирської 

опіки при Міністерстві оборони [212, 

с. 106] 

The Pastoral Care Council of 

the Ministry of Defence of Ukraine 

[213, p. 106] 
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Діяльність Ради проводилася за 

двома пріоритетними напрямами – 

розбудова на багатоконфесійній основі 

служби військового духовенства 

(капеланської служби) та 

задоволення релігійних потреб 

військовослужбовців …. [212, с. 107] 

The Council activity had two 

prioritized areas – development of the 

Military Clergy Service (Chaplaincy 

Service) on the multi-denominational 

basis and the fulfilment of the religious 

needs of the personnel ... [213, p. 107] 

У наведених прикладах фіксуємо відтворення назв військово-

релігійних структур шляхом прийому перестановки. 

Всеохопний характер «Білої книги» виражений в охопленні всіх 

важливих заходів реформування збройних сил, які відбулися за звітний 

період. Унаслідок цього текст «Білої книги» насичений лексикою 

різнопланової тематики. Наприклад, звітування про хід упровадження 

реформи системи харчування в «Білих книгах» 2017 та 2018 рр. містить 

значну кількість найменувань продуктів харчування: 

… збільшення овочево-

круп’яної групи на 11% (додано 18 

найменувань: рис довгозернистий 

пропарений, рис полірований, 

баклажани свіжі, кабачки свіжі, 

капуста кольорова, перець 

болгарський, салат, томат свіжий, 

цибуля зелена, петрушка, укріп, 

часник, шампіньйони свіжі) [212, 

с. 124] 

… 11% increase of the 

vegetable-grain category (18 articles 

added: steamed long-grain rice, 

polished rice, fresh eggplant, fresh 

summer squash, cauliflower, bell 

pepper, salad, fresh tomato, spring 

onions, parsley, dill, garlic, fresh 

champignon mushroom) [213, p. 124] 

Військовослужбовці додатково 

забезпечуються свіжими сезонними 

фруктами, кисломолочними 

продуктами, соками та напоями, 

кондитерськими та хлібобулочними 

Service personnel are additionally 

supplied with fresh seasonal fruits, 

fermented dairy products, juices and 

beverages, confectionery and baked 

goods, spices and condiments [213, 
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виробами, спеціями та готовими 

соусами [212, с. 124]. 

p. 124]. 

Наведені приклади ілюструють використання загальновживаної 

лексики на позначення продуктів харчування, яку в перекладі відтворено за 

допомогою словникових відповідників. 

Враховуючи досвід проведення 

АТО, Міністерством оборони 

розроблено новітні добові польові 

набори продуктів − норма №15 

[210, с. 113]. 

Based on the experience gained in 

the Anti-terrorist operation, the Ministry 

of Defence has developed the new field 

nutrition Standard No. 15 – MRE 

Daily Combat Field Ration [210, 

p. 113]. 

У наведеному прикладі складний спеціальний термін добовий польовий 

набір продуктів − норма №15 відтворено шляхом поєднання перетворень – 

перестановки та логічного розвитку понять – field nutrition Standard No. 15 – 

MRE Daily Combat Field Ration. 

Крім наведених термінів, фіксуємо вживання лексики побутової сфери: 

Для лазне-прального 

обслуговування у 2018 р. закуплено 

та постачено у війська такі засоби: 225 

пральних машинок активаторного 

типу для прання в польових умовах 

(насамперед в районі проведення 

ООС); 702 машинок-автоматів та 418 

сушильних машин для забезпечення 

(обладнання) місць прання речового 

майна ... [212, с. 127] 

For the needs of the bath and 

laundry service the following items 

were procured and delivered to the 

troops in 2018: 225 wringer/ mangle 

washing machines to do laundry in the 

field (first and foremost in the JFO 

area); 702 automatic washing 

machines and 418 dryers to equip the 

laundry rooms … [213, p. 127] 

Наведений приклад демонструє вживання в тексті «Білої книги» 

побутових термінів, які в ТП відтворено за допомогою відповідників. 

Відмінною особливістю «Білих книг» 2017 та 2018 рр. є використання в 

тексті епіграфів у вигляді цитат або висловів відомих людей. Наприклад, у 
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щорічнику 2018 року заключна частина завершується рядками з історичного 

роману Ліни Костенко «Берестечко», які найбільш влучно передають 

атмосферу сьогодення: 

Ми воїни. Не ледарі. Не 

лежні. 

І наше діло праведне й святе. 

Бо хто за що, а ми за 

незалежність. 

Отож нам так і важко через 

те [212, с. 151]. 

We’re warriors, not idlers, not 

dependants 

And our course is righteous, its 

sincere. 

Who fights for what, we fight for 

independence 

That’s why we face so many 

hardships here [213, p. 151]. 

У щорічнику 2017 р. 6-ий розділ «Реалізація гуманітарної політики у 

Збройних Силах і забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців» 

починається з рядків із вірша Володимира Коломійця «Зашуми, Дніпро»: 

Хліб і сіль для друга й брата, 

а для ката – грім. 

Український поет 

В. Коломієць [210, с. 92] 

Bread and salt for my friend and 

brother, and thunder for the hangman… 

Volodymyr Kolomiets (Ukrainian 

poet) [211, p. 92] 

Переклад наведених рядків вимагає від перекладача застосування 

навичок художнього перекладу. 

Деякі епіграфи до розділів щорічника містили вже перекладені 

українською цитати видатних людей. Такі випадки не становили труднощів 

для перекладу, завдання перекладача полягало в тому, щоб знайти 

оригінальну цитату. Наприклад: 

Зміни – закон життя. Відтак 

ті, хто дивиться лише у минуле або 

тільки на сьогодення, безсумнівно 

пропустять майбутнє. 

Джон Ф. Кеннеді [212, с. 6] 

Change is the law of life. And those 

who look only to the past or present are 

certain to miss the future. 

John F. Kennedy [213, p. 6] 

Посилати людей на війну Send people to war untrained – then 
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ненавченими – значить зраджувати 

їх. 

Конфуцій [212, с. 65] 

betray them. 

Confucius [213, p. 65] 

Вживання таких художніх елементів, як епіграфи та уривки з роману, в 

воєнно-політичному тексті жанру «Біла книга» розширює межі 

інтердискурсивності перекладу на площину художнього стилю. 

Таким чином, термінологічний та стилістично-перекладацький аналіз 

«Білої книги» показав, що лексичний склад цього жанру дуже численний і 

різноманітний. Поряд із військовою лексикою активно функціонує 

міжгалузева лексика з різних галузей – юридичної, економічної, 

психологічної, релігійної, промислової тощо. Одночасно фіксуємо певну 

закономірність щодо відтворення лексичного складу в ТП. Міжгалузева 

лексика передбачає застосування стратегії репродуктивного перекладу 

шляхом використання еквівалентів та словникових відповідників. Переклад 

епіграфів та рядків з роману вимагає від перекладача передати не лише зміст, 

а й образність. 

Висновки до розділу 3 

1. Основу воєнно-політичних текстів становить загальновживана 

лексика, яка функціонує у військовому контексті. Військова лексика формує 

ядро лексичного складу. Для адекватного перекладу воєнно-політичних 

текстів мають значення передусім такі знакові одиниці, як слова і 

словосполучення, що входять до складу саме військової лексики. 

2. Військова лексика воєнно-політичних текстів представлена 

термінами та військовими реаліями, які формують семантичну систему ВПП 

та виступають одиницями перекладу, забезпечуючи точність, однозначність 

та функціональну спрямованість професійної комунікації. Воєнно-політичні 

терміни об’єднані архісемою «воєнна політика». 

3. Труднощі у відтворенні лексичного складу воєнно-політичних 

текстів пов’язані з багатозначністю термінів, наявністю значної частки 
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термінів-неологізмів, суміжної або міжгалузевої лексики, 

багатокомпонентних термінів, скорочень та абревіатур. 

4. Для перекладу українських неологізмів іншомовного походження 

у ВПП прийнято застосовувати англійські еквіваленти – готові рішення в 

активному репродуктивному запасі перекладача, що значною мірою 

зумовлено рівнем його особистої спеціальної лексичної компетентності. 

Переклад термінів-неологізмів, що з’явилися в результаті зміни 

геополітичної ситуації всередині та навколо України, здійснюють за 

допомогою прийомів транскодування та калькування. Терміни, що перейшли 

у воєнно-політичну сферу з інших галузей, відтворюють шляхом стратегії 

репродуктивного перекладу. 

5. Інтердискурсивність воєнно-політичних текстів зумовлена 

вживанням суміжної або міжгалузевої лексики, відтворення якої вимагає від 

перекладача не лише військових, а й інших спеціальних знань, що передбачає 

застосування стратегії репродуктивного перекладу, зокрема: еквівалентів, 

повного та часткового калькування. 

6. Багатозначність термінів зумовлює пошук необхідних 

відповідників для перекладу. Для правильного розуміння та адекватного 

перекладу багатозначних термінів у воєнно-політичних текстах завжди 

необхідно враховувати контекст і узус. 

7. Особливість відтворення багатокомпонентних термінів у ВПП 

пов’язана з відмінностями у розташуванні основного (ядерного) компонента 

термінологічного словосполучення в українській та англійській мовах, адже 

кількість компонентів термінологічного словосполучення залежить від 

складності поняття, яке воно описує. 

8. Відтворення скорочень та абревіатур у ВПП передбачає 

використання еквівалентних відповідників та транскрибування. Важливим 

при цьому є коректне розшифрування скорочень. 

9. Лексичний склад текстів доктринально-регламентуючої жанрової 

групи характеризується термінами та терміносполученнями, які належать до 



220 

предметних сфер «політика», «безпека» та «оборона». У перекладі ці терміни 

відтворюють комплексно – за допомогою еквівалентів та застосування 

трансформацій. Терміни, що належать до терміносистем юридичного, 

економічного, дипломатичного та екологічного дискурсів, у перекладі 

відтворюють із застосуванням стратегії репродуктивного перекладу – 

еквівалентів, повного та часткового калькування. 

10. Найбільшу різноманітність лексичного складу зафіксовано в 

текстах інформаційно-аналітичної жанрової групи, які представлено 

унікальним жанром ВПП – «Біла книга». Високий ступень 

інтердискурсивності «Білої книги» характеризується наявністю зв’язків з 

іншими дискурсами (юридичним, економічним, дипломатичним, медичним, 

релігійним тощо), а також розгалуженістю військового дискурсу (тактика, 

озброєння, бойова підготовка, військове управління, комплектування військ, 

міжнародне військове співробітництво тощо). У відтворенні спеціальних 

військових термінів переважає застосування еквівалентів. Найбільше 

труднощів у перекладі «Білої книги» становлять неологізми, військові реалії – 

назви військових структур, що представлені багатокомпонентними 

термінами. Зазначену лексику відтворюють шляхом застосування стратегії 

адаптивного перекладу. Серед прийомів найчастіше застосовують 

калькування, синтаксичне уподібнення та перестановку. 

Зміст цього розділу висвітлено в публікаціях автора [79, 80]. 
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ВИСНОВКИ 

1. Визначення теоретико-концептуальних основ ВПП як 

функціонально-прагматичного різновиду військового перекладу є важливою 

науковою проблемою спеціальної теорії військового перекладу. Розвідка 

праць українських та іноземних перекладознавців свідчить про відсутність 

комплексних досліджень із ВПП. Порівняння ВПП із суспільно-політичним 

перекладом засвідчує коректність виокремлення ВПП у складі теорії 

військового перекладу. 

2. Аналіз практики військового перекладу вказує на зростаючу роль 

ВПП у сфері міжкультурної комунікативно-посередницької діяльності. В 

умовах воєнно-політичного курсу України на євроатлантичну інтеграцію та 

переведення наших Збройних сил на стандарти НАТО особливої 

актуальності та затребуваності набуває українсько-англійський напрям ВПП. 

3. Воєнно-політичний переклад (ВПП) – це функціонально-

прагматичний різновид військового перекладу, здійснюваний з метою 

забезпечити виконання міжкультурної комунікативно-посередницької 

функції у сфері воєнної політики, національної/міжнародної безпеки і 

оборони. Об’єктом ВПП є воєнно-політичні тексти, суб’єктом – перекладач, 

професійна компетентність якого має містити військову і цивільну складові. 

4. Воєнно-політичний текст є функціонально-прагматичним 

різновидом військового тексту, стильова домінанта, комунікативна функція, 

тематична настанова та композиційна структура якого формуються в межах 

офіційно-ділового стилю навколо основних концептів «війна» і «політика» та 

додаткових концептів – «безпека» і «військове будівництво». 

5. Тематична спрямованість воєнно-політичних текстів визначена 

категорією «політика» в умовах військової дійсності та виражена через 

відповідні лексичні номінації, об’єднані в лексико-семантичні поля «воєнна 

політика», «національна безпека», «військове будівництво», які далі 

конкретизуються та уточнюються функціонально-тематичними мікрополями. 



222 

6. Стильова домінанта воєнно-політичних текстів зумовлена 

чинниками комунікації в межах офіційно-ділового стилю і виявлена в 

характерних жанрово-стильових ознаках через провідні функції: директивну, 

регулятивно-нормативну, доктринально-регламентуючу та інформативно-

аналітичну. Необхідною передумовою адекватного перекладу воєнно-

політичних текстів є відтворення в тексті перекладу жанрово-стильових 

ознак: імперативності, високого ступеня стандартизації мовних засобів, 

формальності, імперсональності, об’єктивності, беземоційності, шаблонності, 

стабільності композиції тексту, особливої термінології, специфічної 

синтаксичної конструкції. Особливості композиції та наявність міжгалузевої 

лексики у воєнно-політичних текстах є ознакою інтердискурсивності. 

7. Визначено характерні критерії ВПП, до яких належать змістовна 

спрямованість, функціональне призначення, орієнтація на конкретного 

одержувача, спосіб викладення, що дозволяє виокремити п’ять жанрових 

груп воєнно-політичних текстів: директивні, доктринально-регламентуючі, 

регулятивно-нормативні, воєнно-дипломатичні, інформаційно-аналітичні. 

Зарахування воєнно-політичного тексту до певного жанру орієнтує 

перекладача на вибір перекладацької стратегії та мовних засобів, 

характерних саме для цього жанру. 

8. Варіант теоретичної моделі ВПП представлено вербально 

шляхом формулювання дефініції для спеціальних одиниць концептуального 

апарата ТВП «воєнно-політичний переклад» і «воєнно-політичний текст» та 

схематично – у вигляді функціональної моделі ВПП, яка розкриває процес 

перекладу воєнно-політичних текстів з урахуванням актуальних мовних та 

позамовних чинників, що зумовлюють вибір перекладача. Центральне місце 

в моделі ВПП відведено перекладачу як головному суб’єкту системи 

лінгвістичного забезпечення військ, який одночасно виступає рецептором 

тексту оригіналу, автором тексту перекладу і його першим редактором. 

9. Досліджено зумовленість перекладацьких трансформацій 

мовними та позамовними чинниками. Міжмовні розбіжності в перекладі 
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воєнно-політичних текстів зумовлюють такі трансформації, як перестановки 

та вилучення. Позамовні чинники – високий рівень та офіційний статус 

учасників комунікації (адресант, адресат), мета повідомлення й ситуація 

спілкування – зумовлюють вибір репродуктивної стратегії перекладу, що 

виявляється у вживанні еквівалентів, повного або часткового калькування та 

синтаксичного уподібнення. Чинник теми або змісту повідомлення 

виражений різноманітністю термінології досліджуваних жанрів. 

10. Комунікативна функція воєнно-політичних текстів реалізується 

за допомогою різних функціонально-семантичних категорій – модальності, 

темпоральності, персональності, які повинні адекватно відтворюватись у 

перекладі. 

Категорія модальності реалізована в наказових реченнях з 

індикативними формами дієслова та модальними словами або в 

стверджувальних реченнях з модальними словами. У тексті перекладу 

модальність відтворена повними граматичними еквівалентами. Лексичні 

засоби вираження модальності відтворені на лексико-граматичному рівні. 

Категорія темпоральності виявляється у формах майбутнього та 

теперішнього часу в доктринально-регламентуючих документах та минулого 

часу в інформаційно-аналітичних. У перекладі часові відношення відтворено 

на граматичному рівні та за допомогою темпоральної лексики. 

Категорія персональності виявляється на синтаксичному рівні в 

безособових та неозначено-особових реченнях, що виключає суб’єктивність 

подання інформації. У перекладі категорія персональності відтворена за 

допомогою формально-граматичних трансформацій та заміни 

морфологічного засобу вираження лексичним засобом. 

11. Відтворення композиційної структури воєнно-політичних текстів 

передбачає еквівалентність форми і змісту документу, пріоритетне 

відтворення референційних значень мовних одиниць тексту оригіналу 

англійською мовою за допомогою стандартизованих відповідників. Аналіз 

текстів оригіналів доктринально-регламентуючої жанрової групи показав, що 
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документи розробляються за стандартною схемою, містять низку 

уніфікованих елементів та характеризується послідовністю викладення 

матеріалу. Тексти інформаційно-аналітичної жанрової групи мають високий 

ступінь стандартизації мовних засобів, що в перекладі зумовлює повне 

передавання змісту і форми документа, до відтворення композиції тексту та 

всіх структурних елементів зі збереженням нумерації сторінок. Чіткість 

синтаксичного структурування в перекладі збережена за рахунок 

синтаксичного уподібнення, вживання англійських еквівалентів мовних 

штампів та кліше. 

12. Проведений порівняльно-перекладознавчий аналіз оригіналів та 

перекладів досліджуваних жанрів показав, що у ВПП найчастіше 

застосовують прийом синтаксичного уподібнення, або дослівного перекладу 

(у перекладі Стратегії національної безпеки – у 35 % випадків, Воєнної 

доктрини – 31 %, Стратегічного оборонного бюлетеня – 37 %, «Білої книги» 

– 12,5 %). Водночас застосування прийому дослівного перекладу при 

відтворені багатокомпонентних термінів іншомовного походження замість 

використання наявних у МП еквівалентів призводить до негативної 

стилізації. 

13. Прийом перестановки у ВПП зумовлений міжмовними 

розбіжностями, передусім порядком слів в англійському реченні та 

розташуванням компонентів у багатокомпонентних термінах. У перекладі 

Стратегії національної безпеки випадки перестановок трапляються в 20 % 

випадків, Воєнної доктрини – у 14 %, Стратегічного оборонного бюлетеня – 

у 26 %, «Білої книги» – у 26 %). 

14. Використання прийому вилучення зумовлено міжмовними 

розбіжностями, тяжінням англійської мови до економії мовних засобів. У 

перекладі Стратегії національної безпеки вилучення трапляється в 7 % 

випадків, Воєнної доктрини – у 3 %, Стратегічного оборонного бюлетеня – 

у 9 %, «Білої книги» – у 10 %. 
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15. Найменш поширені у ВПП прийоми конкретизації, генералізації 

та модуляції. У перекладі Стратегії національної безпеки прийоми 

конкретизації трапляються в 4,5 % випадків, генералізації – у 1,5 %, 

модуляції – у 6 %; у перекладі Воєнної доктрини – у 0,6 %, 0,5 % та 1 % 

відповідно; у перекладі Стратегічного оборонного бюлетеня – у 0,6 %, 

0,9 %, 3 % відповідно; у перекладі «Білої книги» – у 0,8 % (прийоми 

конкретизації), 2,9 % (прийоми генералізації). 

16. На рівні слів та словосполучень у перекладі воєнно-політичних 

текстів використовують еквіваленти та словникові відповідники, що 

пояснюється насиченістю тексту оригіналу спеціальною лексикою та 

термінологією різних сфер діяльності військ. У перекладі Стратегії 

національної безпеки еквіваленти трапляються в 17 % випадків, Воєнної 

доктрини – у 48 %, Стратегічного оборонного бюлетеня – у 15 %, «Білої 

книги» – у 44 %. 

17. Специфікою перекладу «Білої книги» є небажане явище 

групового (колективного) перекладу. Необхідність залучення групи 

перекладачів з різним рівнем професійної компетентності призводить до 

безпідставної стилізації, семантичних та узуальних помилок у відтворенні 

спеціальної термінології, до порушення змістової єдності й цілісності 

наведеної інформації, стилістичної зв’язності. Частково подолати зазначені 

негативні наслідки пропонуємо за рахунок використання систем 

автоматизації перекладу та залучення саме військових перекладачів, які 

мають додаткові військово-професійні, військово-гуманітарні та військово-

спеціальні компетентності. 

18. Основу воєнно-політичних текстів становить загальновживана 

лексика, яка функціонує у військовому контексті. Військова лексика формує 

ядро лексичного складу та представлена термінами та військовими реаліями, 

які формують семантичну систему ВПП та виступають одиницями 

перекладу, забезпечуючи точність, однозначність та функціональну 

спрямованість професійної комунікації. Воєнно-політичні терміни об’єднані 

архісемою «воєнна політика». 
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19. Труднощі у відтворені лексичного складу воєнно-політичних 

текстів пов’язані з багатозначністю термінів, наявністю значної частки 

термінів-неологізмів, суміжної або міжгалузевої лексики, 

багатокомпонентних термінів, скорочень та абревіатур. 

20. Перекладознавчий аналіз ТО і ТП досліджуваних жанрів 

Стратегії національної безпеки, Воєнної доктрини, Стратегічного 

оборонного бюлетеня та «Білої книги» свідчить про певну закономірність 

щодо відтворення лексичного складу цих документів. Спеціальні військові 

терміни у перекладі відтворюють комплексно – за допомогою еквівалентів та 

застосування трансформацій. Міжгалузеві терміни відтворюють із 

застосуванням стратегії репродуктивного перекладу – еквівалентів, повного 

та часткового калькування. Найбільше труднощів у перекладі становлять 

неологізми, військові реалії – назви військових структур, що представлені 

багатокомпонентними термінами. Зазначену лексику відтворюють шляхом 

застосування стратегії адаптивного перекладу. Серед прийомів найчастіше 

застосовують калькування, синтаксичне уподібнення та перестановку. 
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http://shron3.chtyvo.org.ua/Ministerstvo_oborony_Ukrainy/Bila_knyha_2017_Zbroini_Syly_Ukrainy.pdf
http://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB-2017_eng_Final_WEB.pdf
http://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB-2017_eng_Final_WEB.pdf
http://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB-2018.pdf
http://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB_2018_eng.pdf


249 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації у фахових виданнях України 

1. Нікіфорова О. М. Передумови становлення наукової школи 

військового перекладу в Україні. Лінгвістика ХХІ століття: нові 
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2. Нікіфорова О. М. Класифікація текстів у військовому перекладі. 
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3. Нікіфорова О. М. Перекладознавчий аналіз лексичної структури 

текстів військово-політичної тематики. Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія: Філологія. Випуск 1 (37), 2017. 

С. 24–28. (0,56 д.а.). 

4. Нікіфорова О. М. Лексико-семантичні особливості перекладу 

інформаційно-аналітичних воєнно-політичних текстів. Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31 (70) № 2, 2020. С. 97–

102 (0,65 д.а.). 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації у зарубіжних спеціалізованих виданнях 

5. Нікіфорова О. М. Лексико-семантичні особливості перекладу на 

англійську мову Воєнної доктрини. Paradigm of knowledge. № 2 (22), 

2017. P. 28–43 (Muscat, Oman, ISSN 2312-4466). (0,6 д.а.). 
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Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

7. Нікіфорова О. М. Переваги автоматизації процесу військового 

перекладу. Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє : 



250 

збірник доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 

(Київ, 22 листопада 2013 р.). Київ: ВІКНУ, 2013. С. 106. (0,07 д.а.). 

8. Нікіфорова О. М. Особливості військово-політичних текстів. 

Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, 

правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення 

підрозділів та частин Збройних сил України : тези доповідей 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, 

ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів (Київ, 25 квітня 2014 р.) 

Київ: ВІКНУ, 2014. С. 255–256. (0,04 д.а.). 

9. Нікіфорова О. М. Важливість теорії військового перекладу на 

сучасному етапі розвитку Збройних сил України. Військова освіта та 

наука: сьогодення та майбутнє : збірник доповідей Х Міжнародної 
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ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Переяслав-
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Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 
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ДОДАТОК 

Глосарій готових перекладацьких рішень воєнно-політичних 

термінів 

(NB: Для зручності глосарій подано за тематичними блоками) 

№ 

з/п 
Український термін Англійський переклад 

 Нормативно-правова база 

1.  Стратегія національної безпеки 

України 

National Security Strategy of 

Ukraine 

2.  Стратегія воєнної безпеки 

України 

Military Security Strategy of 

Ukraine 

3.  Воєнна доктрина України Military Doctrine of Ukraine 

4.  Стратегічний оборонний 

бюлетень 

Strategic Defence Bulletin 

5.  Державна програма розвитку 

Збройних Сил України 

State Program for the Development 

of the Armed Forces of Ukraine 

6.  Біла книга White Book 

7.  Орієнтовний план утримання і 

розвитку збройних сил 

Tentative Plan for the Sustainment 

and Development of the Armed 

Forces of Ukraine 

8.  Державна цільова оборонна 

програма 

State Target Defence Programme 

9.  Об’єднана оперативна концепція Joint Operational Concept 

10.  Вказівки міністра оборони Ministerial Guidance 

 Співробітництво з ОБСЄ 

11.  Нормандський формат Normandy Format 

12.  «Нормандська четвірка» «Normandy Four» (Normandy 

Contact Group) 

13.  Спільна моніторингова місія 

ОБСЄ (СММ) 

OSCE Special Monitoring Mission 

(SMM) 

14.  Тристороння контактна група з 

мирного врегулювання ситуації 

на сході України 

Trilateral Contact Group (TCG) 

15.  Спільний центр з контролю та 

координації питань припинення 

вогню та стабілізації лінії 

розмежування сторін (СЦКК) 

Joint Centre for Control and 

Coordination on ceasefire and 

stabilization of demarcation line 

between the parties (JCCC) 

16.  Форум ОБСЄ із співробітництва 

у галузі безпеки 

OSCE Forum for Security Co-

operation (FSC) 
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17.  Центр запобігання конфліктам 

ОБСЄ 

OSCE Conflict Prevention Centre 

18.  Координатор проектів ОБСЄ в 

Україні 

OSCE Project Co-ordinator 

19.  Угода про повне та всеосяжне 

припинення вогню на лінії 

розмежування на Донбасі 

Agreement on complete and 

comprehensive ceasefire on the 

delimitation line in Donbas 

 Співробітництво з НАТО 

20.  Статус партнера НАТО з 

розширеними можливостями 

Enhanced Opportunities Partner 

(EOP) 

21.  Хартія про особливе партнерство 

між Україною і НАТО 

Charter on a Distinctive 

Partnership between Ukraine and 

NATO 

22.  План дій щодо членства в НАТО 

(ПДЧ) 

Membership Action Plan (MAP) 

23.  Річна національна програма під 

егідою Комісії Україна – НАТО 

(РНП) 

Annual National Program under 

the Auspices of NATO-Ukraine 

24.  Індивідуальна програма 

партнерства між Україною та 

НАТО 

Ukraine-NATO Individual 

Partnership Action Plan (IPAP) 

25.  Військовий комітет Україна – 

НАТО 

NATO-Ukraine Military 

Committee 

26.  Представництво НАТО в Україні NATO Representation to Ukraine 

27.  Офіс зв’язку НАТО NATO Liaison Office 

28.  Центр інформації та 

документації НАТО 

NATO Information and 

Documentation Centre 

29.  Цілі партнерства Україна НАТО NATO-Ukraine Partnership Goals 

30.  Спільна робоча група Україна – 

НАТО з питань воєнної реформи 

високого рівня (СРГВР)  

NATO-Ukraine Joint Working 

Group on Defence Reform 

(JWGDR) 

31.  Процес планування та оцінки 

Сил НАТО (ППОС) 

NATO Planning and Review 

Process (PARP) 

32.  Програма перевірки та 

зворотного зв’язку Концепції 

оперативних можливостей НАТО 

(КОМ/ОСС) 

NATO Operational Capabilities 

Concept Evaluation and Feedback 

Programme (OCC E&F) 

33.  Програма «Партнерство заради 

миру» (ПЗМ) 

Partnership for Peace (PfP) 

Programme 

34.  Сили реагування НАТО NATO Response Force (NRF) 

35.  добровільний національний 

внесок 

voluntary national contribution 

(VNC) 

36.  міжнародні операції з International Peace Support and 
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підтримання миру і безпеки Security Operations 

37.  Програма професійного розвитку 

НАТО – Україна 

NATO-Ukraine Professional 

Development Programme (PDP) 

38.  Програма з розбудови 

доброчесності 

Building Integrity Programme (BI) 

39.  Програма НАТО 

«Удосконалення військової 

освіти» 

NATO Defence Education 

Enhancement Programme (DEEP) 

40.  Комплексний пакет допомоги 

НАТО для України (КПД) 

NATO Comprehensive Assistance 

Package (CAP) for Ukraine 

41.  Трастовий фонд НАТО NATO Trust Fund 

42.  Трастовий фонд з утилізації 

радіоактивних відходів 

Disposal of Radioactive Waste 

Trust Fund 

43.  Трастовий фонд у сфері 

«Управління, контроль, звязок та 

комп’ютеризація» 

Command, Control, 

Communications and Computers 

(C4) Trust Fund 

44.  Трастовий фонд у сфері 

«Логістика і стандартизація» 

Logistics and Standardization 

Trust Fund 

45.  Трастовий фонд у сфері 

«Кібернетична безпека» 

Cyber Defence Trust Fund 

46.  Трастовий фонд у сфері 

«Перепідготовка та соціальна 

адаптація військовослужбовців» 

Military Career Transition 

Programme Trust Fund 

47.  Трастовий фонд у сфері 

«Медична реабілітація» 

Medical Rehabilitation Trust Fund 

48.  Трастовий фонд у сфері 

«Знешкодження саморобних 

вибухових пристроїв, утилізація 

й розмінування 

вибухонебезпечних предметів» 

Counter-Improvised Explosive 

Devices (C-IED) and Explosive 

Ordnance Disposal (EOD) Trust 

Fund 

49.  Засідання Військового комітету 

НАТО на рівні начальників 

генеральних штабів 

Military Committee in Chiefs of 

Defence (CHODs) Session 

50.  Конференція національних 

керівників у галузі озброєнь 

Conference of National Armament 

Directors (CNAD) 

 Співробітництво з ЄС 

51.  Угода про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством 

з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої 

сторони 

Association Agreement between 

the European Union and the 

European Atomic Energy 

Community and their member 

states, of the one part, and Ukraine, 

of the other part 
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52.  Військовий штаб Європейського 

Союзу 

European Union Military Staff 

(EUMS) 

53.  Військовий комітет 

Європейського Союзу 

European Union Military 

Committee (EUMC) 

54.  ініціатива Європейського Союзу 

«Східне партнерство» 

European Union Initiative Eastern 

Partnership (EaP) 

55.  Спільна політика безпеки та 

оборони (СПБО) 

Common Security and Defence 

Policy (CSDP) 

56.  Європейське оборонне агентство 

(ЄОА) 

European Defence Agency (EDA) 

57.  Постійне структуроване 

співробітництво у сфері безпеки і 

оборони Європейського Союзу 

Permanent Structured Cooperation 

(PESCO) 

58.  Рада міністрів оборони держав 

Південно-Східної Європи 

South-East Europe Defence 

Ministerial (SEDM) Process 

59.  бойова тактична група 

Європеи ̆ського Союзу (БТГ ЄС) 

European Union Battlegroup (EU 

BG) 

 Тренувальні іноземні місії на території України 

60.  Об’єднана багатонаціональна 

група  з підготовки – Україна 

(JMTG-U) 

Joint Multinational Training Group 

– Ukraine (JMTG-U) 

61.  Тренувальна місія збройних сил 

Канади «UNIFIER» 

the Canadian Armed Forces (CAF) 

training mission Operation 

UNIFIER 

62.  Операція збройних сил Великої 

Британії та Королівства Данії 

«ORBITAL» 

the United Kingdom’s security 

training mission Operation Orbital 

63.  тренувальна місія збройних сил 

Литовської Республіки LMTG-U 

the Lithuanian Armed Forces’ 

training mission LMTG-U 

 Реформування Збройних Сил України 

64.  державна політика у сфері 

оборони 

state defence policy 

65.  сектор безпеки і оборони 

України 

security and defence sector of 

Ukraine 

66.  Воєнна організація держави National Military Establishment 

67.  правовий режим воєнного стану legal regime of the martial law 

68.  Ставка Верховного 

Головнокомандувача 

Supreme High Command General 

Headquarters 

69.  комплексний огляд сектору 

безпеки і оборони 

comprehensive review of the 

security and defence sector 

70.  оборонний огляд defence review 

71.  оборонна реформа defence reform 
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72.  реформа державного управління Public Administration Reform 

(PAR) 

73.  Комітет реформ Міністерства 

оборони та Збройних Сил 

України 

Reform Committee of the Ministry 

of Defence and the Armed Forces 

of Ukraine 

74.  Комітет Верховної Ради України 

з питань національної безпеки і 

оборони 

Verkhovna Rada Committee on 

National Security and Defence 

75.  Багатонаціональний об’єднаний 

координаційний комітет з питань 

військового співробітництва та 

оборонного реформування 

(БОКК) 

Multinational Joint Coordination 

Committee on Military 

Cooperation and Defence Reform 

(MJCC) 

76.  Група стратегічних радників 

високого рівня Комітету реформ 

Міністерства оборони та 

Збройних Сил України 

Defence Reform Advisory Board 

(DRAB) 

77.  Проектний офіс реформ 

Міністерства оборони України 

Reforms Project Office of the 

Ministry of Defence  

78.  Доктрина, організація, навчання, 

забезпечення, лідерство, кадри, 

заклади, взаємодія 

Doctrine, Organization, Training, 

Materiel, Leadership, Personnel, 

Facilities, Interoperability 

(DOTMLPFI) 

79.  об’єднане керівництво силами 

оборони 

unified direction of the defence 

forces 

80.  демократичний цивільний 

контроль над силами оборони 

democratic civilian control of the 

defence forces 

81.  система управління силами 

оборони 

defence forces governance system 

82.  система військового керівництва 

силами оборони 

command and control (C2) system 

of the defence forces 

83.  Командування, управління, 

зв’язок, обчислювання, розвідка 

та спостереження 

Command, Control, 

Communications, Computers, 

Intelligence, Surveillance and 

Reconnaissance (C4ISR)  

84.  Єдина інформаційна система 

управління оборонними 

ресурсами 

Unified Defence Resources 

Management Information System 

(DRMIS) 

85.  Система кібербезпеки та захисту 

інформації 

Cyber Defence and Information 

Protection System 

86.  Культура несприйняття корупції culture of intolerance of corruption 

87.  високий рівень державного 

управління 

good governance 

88.  Єдина система в Міністерстві integrated system on building 
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оборони України та Збройних 

Силах України щодо виховання 

доброчесності 

integrity in the Ministry of 

Defence and the Armed Forces of 

Ukraine 

89.  Загальнодержавна та міжвідомча 

система стратегічних 

комунікацій 

national and inter-agency strategic 

communications system 

90.  система оборонного планування defence planning system 

91.  планування на основі 

спроможності 

capability-based planning (CBP) 

92.  інтегрована система управління 

ризиками 

integrated risk management system 

93.  процес розвитку спроможності capability development process 

94.  Єдиний перелік (Каталог) 

спроможностей Міністерства 

оборони та Збройних Сил 

України 

Unified List (Catalogue) of the 

capabilities of the Ministry of 

Defence and the Armed Forces of 

Ukraine 

95.  оцінювання на основі 

спроможності 

capability-based assessment (CBA) 

96.  функціональні групи 

спроможності 

Functional Capability Groups 

97.  сфери об’єднаних 

спроможностей 

Joint Capabilities Areas 

98.  Універсальний список 

об’єднаних завдань 

Universal Joint Task List 

99.  Стратегічні плани застосування Priority Planning Scenarios (PPS) 

100.  Система управління ресурсами Resources Management System 

(RMS) 

101.  Система управління вимогами Requirements Management System 

(RMS) 

102.  кінцева мета, шляхи та засоби ends, ways, means 

103.  бюджетне планування у сфері 

оборони 

budget planning of the defence 

sector 

104.  інтегрована система закупівель integrated procurement system 

105.  державне оборонне замовлення State Defence Order 

106.  Централізовані закупівельні 

організації (ЦЗО) 

Centralised Procurement 

Organizations 

107.  система електронних закупівель electronic procurement system 

108.  електронна система публічних 

закупівель ProZorro 

ProZorro Electronic Public 

Procurement System 

109.  Агенція НАТО з підтримки та 

постачання (АНПП) 

NATO Support and Procurement 

Agency (NSPA) 

110.  Несистемні брокерські послуги Random Brokerage Services 

111.  Партнерство з підтримки 

спільного управління 

Common Item Materiel 

Management Support Partnership 
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предметами постачання 

112.  Партнерство з підтримки 

військово-морської логістики 

Naval Logistics Support 

Partnership 

113.  Партнерство з підтримки з 

питань боєприпасів 

Ammunition Support Partnership 

114.  Партнерство D3 D3 Partnership 

115.  Медичне партнерство Medical Partnership 

116.  система управління 

інфраструктурою 

infrastructure management system 

117.  система автономних військових 

баз 

system of self-sufficient military 

bases 

118.  оперативні (бойові, спеціальні) 

спроможності сил оборони 

operational (combat, special) 

capabilities of the defence forces 

119.  Національна система перевірок 

(сертифікації) та оцінки 

готовності військ (сил) до 

виконання покладених завдань 

national system of inspections 

(certification), and assessment of 

the readiness of troops (forces) for 

the performance of assigned 

objectives 

120.  центр підготовки та 

вдосконалення 

Centre of Excellence 

121.  Об’єднана система логістики і 

система медичного забезпечення 

Integrated logistics and medical 

support systems 

122.  система логістики і постачання logistics and supply system 

123.  Єдина система кодифікації 

військового майна сил оборони 

single codification system of 

military property in the defence 

forces 

124.  Система управління життєвим 

циклом продукції оборонного 

призначення та подвійного 

використання 

Life Cycle Management System of 

defence and dual-use products 

125.  система медичного забезпечення medical support system 

126.  професіоналізація сил оборони professionalisation of the defence 

forces 

127.  система військової освіти та 

підготовки кадрів 

military education and personnel 

training system 

128.  професійна військова освіта Professional military education 

(PME) 

129.  Формування доброчесності 

керівників, інших посадових 

(службових) осіб 

Building integrity among leaders, 

officials and civil servants 

130.  Державна система мобілізації та 

мобілізаційної підготовки 

National mobilization and 

mobilization training system 

131.  військовий резерв людських 

ресурсів 

military personnel reserve 
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132.  Єдиний державний реєстр 

військовозобов’язаних 

Unified State Register of Persons 

Liable for Military Service 

133.  територіальні центри 

комплектування та соціальної 

підтримки 

territorial manning and social 

support centres 

134.  Механізм мобілізаційного 

планування у галузях 

національної економіки 

mobilization planning mechanism 

in the national economy 

135.  система кадрового менеджменту personnel management system 

136.  система управління кар’єрою 

військовослужбовців 

career management system for 

military personnel 

137.  резерв кандидатів для 

просування по службі за 

рейтинговим принципом 

pool of candidates for promotion 

using a rating process 

138.  Єдина автоматизована 

інформаційно-аналітична 

система обліку та управління 

персоналом «Персонал» 

«Personnel» Unified Automated 

Information System for the Armed 

Forces of Ukraine Personnel 

Registration and Management 
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