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С екція 4: М овні аспекти реалізації євроінтеграційних 
та  євроатлантичних прагнень У країни

К О Н Ц ЕП ТУ А Л ЬН А  ЕКВІВА Л ЕН ТН ІСТЬ 
У ПЕРЕКЛАДАХ ТЕКСТІВ ЄВРОЛЕКТУ

Попович Н аталія  М аф геївна,
кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри полікультурної освіти та перекладу 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Багатомовна фахова комунікація в країнах Європейського Союзу ставить перед 
українськими мовознавцями конкретні виклики в перекладознавчому вимірі. Договір про 
асоціацію України з Європейським Союзом (ЄЄ) ще більш увиразнює увесь спектр проблем, 
шо постають перед перекладачем текстів ЄЄ -  текстів євролекту.

Тексти євролекту у перекладознавчому та фаховому лексикографічному вимірах 
досліджувати О. Чередниченко, Т. Кияк, Д. Касяненко, М. Антонович, О. Демська- 
Кульчицька, І. Грицяк та інші [1;3-5;10].

Метою цієї розвідки є обгрунтування доцільності застосування концептуальної 
еквівалентності як основною критерію оцінки якості адекватності перекладу текстів євролекту. 
Збереження максимальної точності і внутрішньої форми у відтворенні терміна текстів євролекгу 
вимагає передачі смислової наповнюваності терміна як мовного виражального засобу концепту 
«спільних цінностей» (спільного надбання) Європейського Союзу в економічній, політико- 
правовій та культурно-релігійній сферах [8-10].

Поняття «євролект» є явищем як мовного, так і позамовного характеру. Хибно вважати 
«євролект» тільки мовою юридичних документів, що доведено дослідниками фахових мов та 
фахової термінології [2-3]. Більшість науковців сходиться на тому, що євролект -  
«підсистема в системі національної мови, порівняна з мовою для спеціальних цілей, яка 
обслуговує офіційне спілкування в усіх сферах, п о в’язаних з існуванням Свросиюзу. Ця 
підмова має притаманну їй лексику, фразеологію, систему скорочень» , що грунтується на 
«наднаціональних концептах» [10] -  концептосфері спільного Європейського надбання 
[2; 5; 10].

Професор О.Чередниченко справедливо називає євролект «новою інтернаціональною 
мовною сутністю»[10], викликаною інтеграційними процесами ще у 50-ті роки. Вона є 
наслідком процесів семантичної взаємодії мов на теренах Західної Європи. Завдяки мовному 
плюралізму ЄЄ зростає перекладацька діяльність усередині ЄЄ та виникають 
наднаціональні концепти, що потребують «більш-менш однакових вербалізацій у  мовах 
ЄС» [10]. Результат відтворення таких вербалізацій українською мовою потребує теж 
конкретних критеріїв якості оцінювання адекватності, що може базуватися на аспектному 
перекладознавчому зіставному аналізі та концептуальній еквівалентності як його основного 
оцінювального критерію [8].

«Джерелами євролекту стали офіційні тести з евроінтеграційної тематики за всю 
понад п ’ятдесятилітню історію ЄС, починаючи від Римського договору 1957р.»  [10].

Результати дослідження на прикладі порівняльного перекладознавчого аналізу 
перекладів термінів з тексту конституції Європейського Союзу [11] та перекладного 
словника термінології Європейського Союзу [1] дозволяють зробити такі основні, хоч і не 
остаточні, висновки:

Під час аналізу необхідно ураховувати такі важливі структурні компоненти зіставного 
аналізу перекладних мовних одиниць, як термінологічний, інформаційний, словотвірний, 
граматичний, лексико-семантичний, жанрово-стилістичний аспекти [2; 8].
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Одним із найважливіших критеріїв оцінки якості адекватності перекладу текстів євролекту 
є досягнення концептуальної еквівалентності [8]. Окрім цього ключового критерію, критика 
перекладу спирається на принципи та критерії оцінки, розроблені загальною теорією перекладу.

«Критерії диступиості і прозорості текстів ЄС вимагають дедалі більш ої уніфікації 
національних термінологій, тобто збільшення в них прошарку’ спільних термінів на базі 
євролексем (євронімів), які збігаються як  за формою, так і за  змістом. Однак, у  кожній 
національній мові ЄС функціонують так звані гетеролексеми на позначення наднаціональних 
концептів. Саме вони викликають певні труднощі як  при перекладі на офіційні м ови ЄС, так і у  
відтворенні іншими мовами, зокрема українською»  [ 10].

Концептуальна еквівалентність -  це відповідність мовної одиниці оригіналу мовної 
одиниці перекладу на рівні їх смисловою наповнення через наявність у них концептуальних 
євросем  (змістових елементів семеми, що характеризують концептосферу спільного 
Європейського надбання). Компонентний аналіз перекладних термінів текстів євролекту 
показав, що будь-який з цих термінів має щонайменше одну таку сему [8].

Для вибору адекватного відповідника перекладачеві рекомендовано враховувати:
1) історичний розвиток оригінального терміна (європейський контекст);
2) традицію становлення перекладного терміна (національ- ний/наднаціональний) і 

цілої терміносистеми фахової мови переклалу;
3) дані лексикографічних спеціалізованих видань як критерію істинності (тлумачні 

одпомовні та багатомовні словники);
6) вплив традиції фахового перекладу, яка склалася в тій чи іншій мові перекладу;
7) переклад термінології євролекту переважно демонструє прийоми повного (на

приклад: transnational dissémination o f  culture  -  transnationale Verbreitung der Kultur -  
транснаціональне поширення культури; academie récognition o f  periods o f  study  -  

akademische Anerkennung der Studienzeiten  -  академічне визнання термінів навчання) та 
часткового калькування терміносполучень зі збереженням кількості компонентів (наприклад: 
ever closer union  -  immer engere Union -  дедалі м іцніш ий союз), транскодуванням 
(адаптованою транслітерацією / перекладацькою транскрипцією), за відсутністю 
відповідника у мові перекладу чи застосування описового (перифрастичного) відповідника 
паралельно з прямим термінологічним (на приклад: language-friendlycommunities -
sprachenfreundliche Gemeinschaften  -  мовосприят ливі громади; громади. сприятливі для 
вивчення та розвит ку мов);

8) переклад способами лексичної, граматичної та  лексико-граматичної 
трансформацій [8].

Список використаних джерел
1. Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу. -  К.: 

“К.І.С.”, 2007. -  226 с.
2. Д’яков А.С. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А.С. Д’яков, 

Т.Р, Кияк, З.Б. Куделько -  Київ: Видавничий Дім «КМ Academia», 2000. - 218 с.
3. Кас’яненко Д.С. Особливості перекладу та лексичної гармонізації законодавчих актів ЄС в 

контексті євроінтеграції України : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.16 і Д.С. Кас'яненко. -  К., 
2011.-21 с.

4. Кияк Т. Мовна картина світу нації та міжкультурна комунікація / Т. Кияк// Наукові записки -  
Вип.126. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Вшншчепка, 
2014.-606с.-С . 17-22.

5. Кияк Т.Р. Проблеми тактики українського термінотворення / Т.Р. Кияк // Українська термінологія і 
сучасність: Матеріали 2 Всеукр. наук, конференції. -К ., 1997. -С . 19-23.

6. Коробейнікова Д. Мова ЄС -  євролект чи переклад? / Д. Коробейнікова // Мовні і концептуальні 
картини світу : Збірник наукових праць. -  Випуск 31. -  К., 2010. -  С. 56-61.

7. Некряч Т.Є. Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів. Для студентів 
перекладацьких факультетів вищих навчальних закладів: навчальний посібник / Т.Є. Некряч, Ю.П. 
Чала. -  Вінниця: Нова Книга, 2010. -  195 с.

8. Попович Н.М. Відтворення давньогрецької тринітарної термінології в українській богословській 
терміносистемі (на матеріалі християнської догматичної літератури 351-362 років): автореф.

- 2 4 5 -



♦ ----------------------------------------------------------------------------------•
дис...канд. філол. наук -  10.02.16 /Н.М. Попович; Державний заклад «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» МОН України. -  Одеса: 2015. -  
20 с.

9. Попович Н. Концептуально-трансцендентна еквівалентність як критерій оцінки якості конфесійного 
перекладу і Н. Попович // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових 
праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / 
[редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. -  ISSN 2308-4855 (Print). -  
ISSN 2308-4863 (Online). -  Дрогобич : Посвіт, 2015. -  Вип. 13.-308 с .-  С.182-188.

10. Чередниченко О. Євролект: термінологія і переклад / О. Чередниченко -  [Електронний ресурс]. -  
Режим доступу': http://ww\v.anvsu.org.ua/index.files/Articles/evrolect.htm

11. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European 
Union/ /Official Journal of the European Union. -  ISSN 1977-091X. -  2012C 326/01. -P . 1 -363.

- 2 4 6 -

http://ww/v.anvsu.org.ua/index.files/Articles/evrolect.htm


#-------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------*

ЗМІСТ
Вступне слово...........................................................................................................................................5
Передмова ..................................................................................................................................................6
ЧАСТИНА І: ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ
Szeptycki A. Postkolonialny kompleks w relacjach polsko-ukrainskich:
kontekst historyczny, wspôlczesne implikacje, moilivvosci przezwyciçZenia.................................... 9
Пойда-Носик H.H. / Poida-Nosyk N. Проблеми забезпечення фінансової безпеки України
в умовах реалізації стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції ...................................19
Черленяк LL / Cherleniak І. Фундаментальні економічні зміни постіндустріального
етапу та проблема європейської інтеграції України.......................................................................... 27
Черленяк IX, Тодоров І.Я. / Cherleniak I., Todorov І. Український кластер глобального
громадянського суспільства як чинник європейської інтеграції......................................................39
ЧАСТИНА II: СЕКЦІЙНІ ДОПОВІДІ
Секція 1: Пріоритети зовнішньої та безпекової політики України
у контексті російської агресії..............................................................................................................47
Андрейко В.І. / Andreiko V. Загострення міжнародної безпекової ситуації
в контексті національної безпеки України........................................................................................... 47
Білак П.П. / Bilak Р. Російська агресія проти України як виклик європейській
системі безпеки..........................................................................................................................................51
Бедзир В.С. /  Bedzyr V. Концепція Східноєвропейського Союзу:
геополітичні ризики та переваги........................................................................................................... 54
Боннська І.В. / Bohinska І. Проблема «Східної Європи» у створенні нової системи
європейської безпеки ............................................................................................................................... 57
Зелінська М.І. / Zelinska М. «Слабкі держави» світу': чи входить Україна
в цей клуб аутсайдерів ? .......................................................................................................................... 59
Кривенкова Р.Ю. / Kryvenkova R. Державне управління стратегією
національної консолідації України на сучасному етап і................................................................... 62
Лихоман Н.О. / Lykhoman N. Історія створення організації з безпеки та співробітництва
в Європі ....................................................................................................................................................... 65
Мельник Ю.В. / Melnyk Yu. Право законодавчої ініціативи громадян
Європейського Союзу: досвід для України.........................................................................................68
Микитчук Н.М. / Mykytchuk N. Розвиток українсько-казахстанських відносин
в умовах трансформації зовнішньої політики України.................................................................... 71
Осельська О.С. І  Oselska О. Дифузні війни як новий клас геополітичних загроз.....................74
Потєхін О.В. / Potiekhin О. НАТО як фактор стабілізації Європи під час агресії
Росії проти України..................................................................................................................................77
Сокола:: О.І. / Sokolan О. Особливості роботи медіа в окупованому Криму............................. 80
Тодоров І.Я. і  Todorov І. Сучасні виклики безпеці Україні в контексті ціннісних
розбіжностей..............................................................................................................................................83
Толстов С.В. / Tolstov S. Корекція пріоритетів європейської політики сусідства ......................86
Секція 2: Економічний та бізнесовий виміри європейської
та євроатлантичної інтеграції України...........................................................................................89
Martinaityte Е. Key factors influencing financial stability in Baltics nowadays.............................. 89
Агій A.B., Курей O.A. / Ahii A , Kurei О. Конкурентоспроможність національних
підприємств на міжнародних ринках................................................................................................... 94
Блінда А.І. / Blinda А. Економічні аспекти євроінтеграції України............................................. 97
Бондаренко В.М., Демян М.М. / Bondarenko V., Demian М. Сучасні ризики розвитку 
міжнародного бізнесу в Україні ............................................................................................................. 99

- 2 6 0 -



ндаренко В.М., К лев 'яник В.Ю. / Bondarenko V., Klevianyk V. Критичний аналіз
активності теорій мотивації праці в сучасних умовах ................................ ................................102

ндаренко В.М., М айор М.М. / Bondarenko V., Maior М. Логістика
; інструмент підвищення ефективності діяльності міжнародного бізнесу  ............................ і 05

ндаренко В.М., Таранчук B.À.7 Bondarenko V., Taranchuk V. Особливості
нкціонування фондових бірж в Україні в умовах європейської інтеграції...............................107
•ндаренко В.М., Тарасюк К.А. / Bondarenko V., Tarasiuk К. Національне

- наднаціональне регулювання міжнародних автомобільних перевезень...................................119
!еца Н.В. / Buletsa N. Наукові підходи щодо розвитку міжбюджетних відносин
мовах інтеграції України з Є С ............................................................. .............................................112
лубь В.В. / Holub V. Модернізаційна парадигма сучасних
завлінських трансформацій ...............................................................................................................115

глія О.В. і Deliia Ü. Форсайт як інструмент формування середовища 
жавної політики ......................................:....... ........................................................  ..........................118
вба І.В. / Dovba ї. Ефективна взаємодія підприємств Закарпаття
суб’єктів господарювання прикордонних регіонів сусідніх держав......................................... 120
ігованець О.М., Костюченко В.В. / Diuhovanets О., Kostiuchenko V. Механізм
нішнього хеджування валютних ризиків за допомогою опціонів: теорія та практика.........123
•гаванець О.М., М атвійчук А.В. / Diuhovanets О., Matviichuk А. Інтернет-інтеграція
тесу в сучасному світі ......................................................................................................................... 126
іованець О.М., М оргентал В.В., Шендрнгоренко 1.1.

diuhovanets О., Morhental V., Shendryhorenko І. Аналіз ризиків бізнес-середовища............. 129
or ованець О.М. / Diuhovanets О. Вплив економічної інтеграції
підприємницьку діяльність .................................................................................................................132
. Kob С.А., Біжко В.В. / Zhukov S., Bizhko V. Глокальний маркетинг
симбіоз глобального та регіонального бізнесу .............................................................................. .135
(іч В.В., Мицик Д.ІІ. / Zelich V., Mytsyk D. Проблема розвитку інноваційного
ообництва в Україні...............................................................................................................................138

, І

ііч В.В., Піскор Н.М. / Zelich V., Piskor N. Основи формування цінової політики
мпанії на міжнародному рин ку .......................................................................................................... 140

сречанин В.Ф., Табакюхова О.Ф., Табанюхова О.М. / Kerechanyn V ., Tabaniukhova О., 
ibaniukhova О. Північноамериканська економічна інтеграція: характерні риси,
роблеми та перспективи розвитку ....................................................................................................... 143

\'орж М.В., Жуков С.А. / Korzh М., Zhukov S. Системно-ситуативний підхід до розробки 
ратегій міжнародного маркетингу в умовах розвитку сучасної 

. зітогосподарської систем и..........................................................................................................і........147
лужелсв М.О., Брітченко І.Г., Ж итар М.О. / Kuzheliev М., Britchenko I., Zhytar М.

шансування наукової діяльності в контексті європейської інтеграції України ........................150
лурей О.А. / Kurei О. Податкова відповідальність підприємця

контексті економічної безпеки держави ................................................................................   152
Марина О.-М.В. / Магупа О.-М. Стратегічне управління розвитком сільського туризму

урахуванням європейського досвіду ................................................................................................... 155
Мойсеєнко Î.B. / Moiseienko І. Модернізація управління в умовах економічних
: рансформацій.............................................................................................................   158
Мошак О.В. / Moshak О. Логістичні стратегії у системі управління підприємством  ...........161
Симочко М.І. / Symoehko М. Організація ефективного управлінського обліку'
на підприємствах ресторанного бізнесу Закарпатської області ........................,............................ 163
Сінкевич Є.Г. / Sin.kevich Ye. Проблеми в просуванні української економіки
до цивілізованих ринкових відносин..................................................................................................... 166

-261



#

Сойма С.Ю. / Soima S. Маркетингові методи підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств.............................................................................................. ...........................169
Тимчик О.Ю. / Tymchyk О. Управління логістичною системою багатономенклатурного 
супермаркету (на прикладі ТОВ Епіцентр К ) ......................................................................................172
Щодей Р.Б. / Shchodei R. Венчурне фінансування.............................................................................175
Секція 3: Цивілізаційний та гу манітарно-культурний виміри
європейської та євроатлантичної ін теграц ії................................................................................... 178
Анікеєв Д.І. / Anikeiev D. Сутність та причини конфлікту між Ізраїлем і Палестиною...........178
Ж ванко Л.М. / Zhvanko L. Біженство на європейському континенті:
соціогуманітарні виклики......................................................................................................................... 181
Комар В.Ю. / Komar V. Сучасні наукові погляди на сутність і особливості 
самоуправління в системі професійної підготовки студентів ВНЗ
управлінського профілю ............................................................................................................................184
Комар Ю.М. / Komar Yu. Використання управлінської категорії «повноцінність»
в сучасних системах і моделях управління державотворенням ..................................................... 187
Кюрджиева Д.Г. / Kiurdzhyeva D. Миграционный кризис -  как угроза членству
Украины в Европейском С ою зе.............................................................................................................. 191
Н овицький В.В. / Novytskyi V. Законодавче забезпечення протидії загрозам сталого
розвитку у контексті міжнародної інтеграції України .....................................................................193
П иляев И.С. / Piliaev І. Постижение «другого»: механизмы воспроизводства
антимодерна в современной России.......................................................................................................196
Поп Л.Д.В. / Pop Ld. Виборчий процес як невід’ємна частина демократичних процесів
у суспільстві................................................................................................................................................. 199
Росул К.1. / Rosul К. Вплив ЗМІ на громадсько-політичну позицію українців
щодо євроінтеграції....................................................................................................................................203
Савчук Т.О. / Savchuk Т. Основні інструменти досягнення тендерної рівності
в політиці Європейського Союзу: досвід для У країни......................................................................206
Сімйон К.К. / Simion К. Основи міждержавних відносин між Україною і Угорщиною ........209
Тертишник В.М. / Tertyshnyk V. Цивілізаційний вибір правової парадигми
в контексті політичного та гуманітарного виміру євроінтеграції України ................................. 212
Фолучко М.В. / Foluchko М. Незалежність Косово та наслідки для світових
глобалізаційних процесів..........................................................................................................................215
Фролова Р.Е. / Frolova R. Характеристика передумов виникнення «холодної в ійни» ............218
Ш афар К.В. / Shafar К. Вплив тероризму та військових дій на розвиток туризму.................. 220
Секція 4: Мовні аспекти реалізації євроінтеграційних
та євроатлантичних прагнень України • •••ШИМІНИ«МННН*ММН«ММ«««««МННИ#М»НПМІНі«МОМ«ІН«ІІМИІИИ«НИІІ

M ytsyak N., A ndrus A. Linguistic aspects o f phraseological units translation
in business E nglish .......................................................................................................................................222
Агій A.B., Томенчук М.В. / Ahii A., Tomenchuk M. Особливості вживання
форм числа іменників при перекладі.....................................................................................................224
Качмар О.Ю. / Kachmar О. Соціокультурні особливості мовної особистості ..........................226
Костельна С.Р., Качмар О.Ю. / Kostelna S., Kachmar О. Віддзеркалення кореляції 
соціокультурних та мовних структур (на основі творчості Пауло К оельо)............................... 228
Ляш ина А.Г. / Liashyna А. Особливості професійної діяльності перекладача
в полікультурному середовищ і.................................................................................    230
М ишко С.А. /  Myshko S. Культурна компетентність та її значення........................ ..................... 232
М отрук В.П. / M otruk V. Англійсько-фрацузьке мовне контактування
як фактор розвитку мов ...............................................................................................................   ...235

- 2 6 2 -



іабович Я.В. / МІаЬоуусІї У а. Полікультурні та мовні аспекти
-шння словацької (спорідненої-) мови українців ...........................................................................238

:кор Н.М., Томенчук М.В. / Рівког ТотепсЬик М. Економічні терміни
. \  переклад............................................................................................................................................. 24 і

пович Н.М. / РороуусЬ N. Концептуальна еквівалентність у перекладах
стіб євролєкту.......................................................................................................................................244
зорова Н.Ю. / Тобогоуа N. Викладання іноземної мови професійного вжитку
іинник полікультурної освіти та академічної мобільності........................................................ 247
дзей О.О. / Кішбгеі О. Формування полікультурних цінностей
айбутніх міжнародників-перекладачів ...........................................................................................250
змко Ю.А. /  81іотко Уи. Особливості перекладу інтернаціоналізмів
севдоінтернаціоналізмів в економічному дискурсі .................................................................... 254

кович Р.Я. і Уапкоуусй В. Фахова комунікація у сфері економіки
невід'ємна складова євроінтеграційного процесу ....................   257

-263


