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Розглядаються особливості аспектного перекладу фахової літератури 
з німецької на українську мову з прикладами в межах правничої галузі та у 
сфері економіки.

Інтеграція	 України	 до	 світового	 еконо-
мічного	 простору,	 розширення	 міжнародних	
контактів,	 зростання	 обсягів	 міжнародної	
торгівлі	 та	 дипломатичної	 діяльності	 при-
звели	 до	 зростання	 кількості	 документів	 та	
інших	комунікацій	іноземною	мовою.	Розши-
рюються	 міжнародні	 зв’язки,	 вплив	 англій-
ської	мови	ділового	спілкування	призводить	
до	 уніфікації	 діловодства	 в	 різних	 країнах.	
Однак	 необхідно	 відзначити	 певні	 особли-
вості	національної	комунікативної	поведінки	
та	національного	діловодства	зокрема.	Дослі-
дження	є	актуальним	з	точки	зору	підвищен-
ня	якості	перекладу	міжнародних	документів	
з	німецької	мови,	зважаючи	на	те,	яку	велику	
увагу	 приділяють	 німці	 формальностям	 та	
дотриманню	протоколу.	

Окрім	 зовнішньої	 класифікації	 фахових	
термінів,	 для	 якісного	 перекладу	 важливу	
роль	 відіграє	 внутрішня	 структура	 певного	
терміна,	в	якій	виділяються	такі	базові	озна-
ки:	семантика	терміна	(денотативна,	конота-
тивна,	прагматична);	вмотивованість,	яка	має	
мовний	та	термінологічний	підвиди;	сигніфі-
кативне	 значення	 (позначення	 спеціального	
поняття,	 вербалізація	 спеціального	 концеп-
ту).	 Врахування	 цих	 особливостей	 вимагає	
ґрунтовного	підходу	до	перекладу	тексту	за-
лежно	від	його	стилю,	фахової	спрямованості	
та	інших	аспектів.	

Аспектний	переклад	—	переклад	лише	час-
тини	 тексту	 відповідно	 до	 будь-якої	 заданої	

ознаки	(аспекту).	Якість	аспектного	перекла-
ду	залежить	від	точного	визначення	аспекту	
та	властивої	йому	лексики	в	мовах	донора	та	
реципієнта.	Особливо	складним	є	аспектний	
переклад	 у	 галузі	 офіційно-ділових	 та	 юри-
дичних	 термінів,	 оскільки	 в	 німецькій	 мові	
часто	застосовуються	багатозначні	терміни	та	
конструкції,	які	змінюють	переклад	залежно	
від	аспекту.

Аспектний	 переклад	 визначається	 не		
тільки	 загальною	 тематикою	 та	 стилем	 тек-
сту,	 а	 й	 особливостями	 обраної	 аспектної	
ознаки.	 Залежно	 від	 призначення	 перекла-	
ду	 —	 юридичний	 (точність),	 офіційно-діло-
вий	 (припустимий	 менший	 рівень	 точності	
та	збільшення	описовості),	робочий	переклад	
для	 наукових	 конференцій	 (еквівалентний	
переклад)	тощо	перекладач	обирає	те	чи	інше	
значення	 багатозначного	 терміна,	 мовної	
конструкції,	 перекладаючи	 частину	 тексту	
дослівно	чи	з	застосуванням	перекладацьких	
трансформацій,	 які	 дають	 змогу	 більш	 до-
ступно	 подати	 текст	 на	 мові	 реципієнта,	 не	
змінюючи	його	сутність.	

У	своїх	працях	дослідники	аспектного	пе-
рекладу	 акцентують	 увагу	 на	 структурних	
відмінностях	фахової	мови,	на	особливостях	
фахової	термінології.	При	цьому	з	точки	зору	
застосованої	лексики	усі	фахові	тексти	поді-
ляють	на	4	види:	

1)	терміни	певної	галузі,	що	мають	власну	
дефініцію;	
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2)	 міжгалузеві,	 загальнонаукові	 лексичні	
блоки;	

3)	 напівтерміни	 (або	 професіоналізми)	 і	
номенклатури;	

4)	професійні	жаргонізми,	сленг	[2].	
Нижче	 на	 прикладах	 хотілося	 б	 показати	

особливості	 перекладу	 певних	 термінів	 сфе-
ри	міжнародного	співробітництва	з	урахуван-
ням	таких	теоретичних	вимог:	еквівалентнос-
ті,	транспарентності,	запозичення	або	кальки,	
описового	перекладу.

Відкрити	фірму:
•	 Ein Geschäft aufmachen	 (в	 загальному	

сенсі,	 тобто	 зайнятися	 підприємниць-
кою	діяльністю);

•	 Eine Firma eröffnen / gründen / stiften	
(йдеться	 про	 конкретне	 підприємство,	
фірму,	установу).

Реорганізація	 товариства	 з	 обмеженою	
відповідальністю:	

•	 - GmbH reorganisieren, reformieren	 (вне-
сти	нове);

•	 - Umbilden	 (змінити	 структуру,	 колиш-
ній	порядок).

Створення	організації:
•	 - Gründung, Stiftung	(здебільшого	в	зна-

ченні	заснувати);
•	 - Eines Unternehmens	 (у	 значенні	 ство-

рення	комерційного	підприємства);
•	 - Einer Organisation	(будь-якої	організа-

ції,	установи,	відомства);
• - Eines Betreibers (експлуатуючої	органі-

зації).
Як	другий	компонент	складного	слова:
•	 - stelle, Außenhandelsstelle	 (зовнішньо-

торговельна	організація);
•	 - verband, Internationaler Arbeitsverband	

(міжнародна	організація);
•	 - ausschuss, Normenausschuss	 (організа-

ція	технічних	норм	і	стандартів);
• - büro, Entwicklungsbüro	(проектна	орга-

нізація);
•	 - träger, Versicherungsträger	(страхова	ор-

ганізація);
•	 - einheit, Wirtschaftseinheit	 (господар-

ська	організація).
Наведені	приклади	наочно	демонструють	

те,	що	перекладачеві	юридичної	та	економіч-
ної	 літератури	 важко	 визначитися	 з	 тим	 чи	

іншим	терміном.	Як	уже	згадувалося,	потрі-
бен	досвід,	 грамотне	використання	джерел	 і	
знання	предмета.

Для	прикладу	розглянемо	багатозначність	
деяких	 термінів	 у	 межах	 окремої	 правничої	
галузі.	Наприклад,	у	сімейному	праві	Німеч-
чини	 існує	 низка	 термінів,	 переклад	 яких	
залежить	 від	 аспекту.	 Центральними	 понят-
тями	 цієї	 галузі	 права	 є	 концепти	 “сім’я”	 та	
“шлюб”.

Ці	 поняття	 протягом	 всієї	 історії	 розвит-	
ку	сімейного	права	зазнавали	змін.	Найбільш	
яскраві	зміни	відбулися	 і	відбуваються	з	се-
редини	 XX	 ст.:	 церковний	 шлюб	 (kirchliche 
Ehe)	поступився	місцем	офіційно	зареєстро-
ваному	 шлюбу	 (bürgerliche Ehe, Zivilehe),	
з’явився	 цивільний	 шлюб	 як	 формально		
неоформлене	 співжиття	 (faktische Ehe, ehe-
ähnliche Lebensgemeinschaft, nichteheliche 
Lebensgemeinschaft, außereheliche Lebensge-
meinschaft),	 ставиться	 під	 сумнів	 принцип	
різностатевих	 партнерів	 у	 шлюбі	 (gleichge-
schlechtliche Gemeinschaft, homosexuelle Part-
nerschaft, Homo — Ehe).	Все	це	знаходить	ві-
дображення	в	мові,	в	появі	нових	термінів,	що	
відображають	соціальну	дійсність.

Терміни	“сім’я”	(die Familie)	і	“шлюб”	(die 
Ehe)	 використовуються	 не	 тільки	 на	 позна-
чення	 певних	 термінів	 в	 юридичній	 галузі,	
а	 й	 для	 опису	 відповідних	 соціальних	 ін-
ститутів.	 Зміни	 соціальної	 структури	 су-	
спільства	 відбилися	 на	 цих	 сферах	 життя.		
Таким	 чином	 з’явилося	 безліч	 тлумачень	
терміна	“сім’я”	 і,	як	наслідок,	цілий	ряд	но-
вих	 слів	 і	 словосполучень	 (термінів),	 що	
описують	сучасну	сім’ю.	Різноманіття	ознак,	
що	 характеризують	 сім’ю	 як	 специфічну	
групу,	 пояснює	 існування	 різних	 дефініцій	
поняття	 “сім’я”.	 BGB	 не	 дає	 кодифіковано-
го	 визначення	 сім’ї,	 проте	 в	 теорії	 права	 і	 в		
професійній	 комунікації	 термін	 “сім’я”	 має	
свої	 відмінні	 особливості:	 це,	 як	 правило,	
термін	 на	 позначення	 спільноти	 осіб,	 які	
проживають	 разом	 та	 поєднані	 спільними	
правами	 та	 обов’язками,	 передбаченими	 сі-
мейним	 законодавством.	 У	 коментарі	 до	
BGB	містяться	такі	положення,	що	визнача-
ють	поняття	і	значення	сім’ї	для	німецького	
суспільства:
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“Die	 Familie	 —	 das	 BGB	 enthält	 keine	 Be-
griffsbestimmung	 der	 Familie,	 geht	 auch	 nicht	
von	 der	 Familie	 als	 Gemeinschaft	 aus,	 sondern	
behandelt	 Rechte	 und	 Pflichten	 der	 Familien-
mitglieder	als	 einzelnen	Personen.	Es	 sieht	da-
her	in	der	Familie	lediglich	die	Gesamtheit	der	
durch	 Ehe	 und	 Verwandtschaft	 verbundenen	
Personen,	 gebraucht	 den	 Begriff	 aber	 selbst	
nicht	einheitlich.	Im	engsten	Sinn	versteht	man	
darunter	die	Ehegatten	und	ihre	Kinder”	[7].

З	 огляду	 на	 це	 визначення,	 сім’я	 тлума-
читься	як	коло	людей,	пов’язаних	шлюбними	
узами	або	узами	спорідненості,	проте	у	вузь-
кому	 розумінні	 сім’я	 —	 це	 тільки	 подружжя	
та	 їхні	діти.	Таке	розуміння	сім’ї	суперечить	
реальній	 ситуації	 в	 суспільстві.	 Законодав-
ство	 виходить	 з	 поняття	 сім’ї,	 заснованої	 на	
шлюбі,	проте	в	німецькому	суспільстві	шлюб	
все	 менше	 є	 основною	 умовою	 виникнення	
сім’ї.	У	зв’язку	з	цим	постає	питання	про	пра-
вовий	статус	фактичних	сімей.	Термін	die Ehe	
(у	сучасному	розумінні	—	шлюб)	має	західно-
німецьке	 походження	 і	 раніше	 мав	 загальне	
значення	 —	 закон	 (Gesetz).	 Саме	 тому	 спо-
рідненим	 йому	 вважається	 прикметник	 ewig	
(вічний).	 Сучасне	 німецьке	 законодавство	
не	 містить	 офіційного	 визначення	 шлюбу.	
Коментуючи	BGB,	провідні	німецькі	юристи	
так	визначають	шлюб:	“Das BGB enthält keine 
Begriffsbestimmung der Ehe. Man wird sie als die 
mit Eheschließungswillen eingegangene, staatlich 
anerkannte Lebensgemeinschaft zwischen Mann 
und Frau bezeichnen können”	 [7].	 У	 перекла-	
ді	“шлюб	—	це	вільний,	добровільний,	рівно-
правний	союз	жінки	та	чоловіка,	що	уклада-
ється	 для	 створення	 сім’ї	 і	 який	 породжує	
взаємні	права	та	обов’язки	подружжя”.	Отже,	
використання	певного	терміна	на	позначення	
шлюбу	в	перекладі	юридичних	текстів	в	галу-
зі	сімейного	права	може	значним	чином	варі-
юватись	залежно	від	аспекту.

Таким	чином,	від	обраної	аспектної	ознаки	
переклад	німецьких	офіційних	текстів	у	сфе-
рі	 економіки,	 права	 чи	 інших	 галузей	 може	
відрізнятись	 як	 від	 оригінального	 тексту	 за	
побудовою,	 так	 і	 за	 використанням	 україн-
ської	термінології.	

Розглянемо	 лексико-граматичні	 транс-
формації	 при	 аспектному	 перекладі	 з	 ні-

мецької	 мови.	 У	 практиці	 перекладу	
граматичні	 трансформації,	 звичайно,	 поєд-
нуються	 з	 лексичними.	 Граматичні	 відпо-
відники	 між	 мовами	 різних	 систем	 здебіль-
шого	 можуть	 бути	 лише	 функціональними,	
залежними	 від	 низки	 перемінних	 факторів.		
У	багатьох	випадках	зміна	конструкції	речен-
ня	викликається	лексичними,	а	не	граматич-
ними	 причинами.	 Оскільки	 комунікативне	
навантаження	 речення	 потребує	 ретельного	
вибору	 слів,	 щоб	 отримати	 вірне	 і	 точне	 ві-
дображення	 в	 перекладі,	 то	 рішення	 пере-
кладацької	задачі	залежить	 і	від	вдалого	ви-
бору	форми	слова,	його	граматичного	складу.	
Граматичні	відповідники	між	мовами	різних	
систем	 переважно	 можуть	 бути	 лише	 функ-
ціональними,	залежними	від	деяких	перемін-
них	факторів.	Граматична	і	синтаксична	кон-
струкція	 не	 мислиться	 у	 процесі	 перекладу	
як	дещо	самостійне,	у	відриві	від	їх	лексично-
го	наповнення.	Посилення	окремих	моментів	
вислову	 здійснюється	 не	 лише	 емфатичною	
побудовою	 речення,	 а	 й	 вибором	 конструк-
цій,	 який	 створює	 найвигідніші	 умови	 для	
найбільш	рельєфного	виявлення	думки	[4].

Для	 реалізації	 відповідного	 термінологіч-
ного	значення	у	певному	контексті	необхідно	
врахувати	такі	умови	[	1]:	

1)	термінологічне	оточення	фахового	дис-
курсу;	

2)	 саме	 дефінітивна	 функція	 терміна,	 що	
звужує	звичайне	тлумачення	загальновжива-
ного	 слова,	 задає	 заповнюваність	 семантич-
ної	 структури	 у	 наявному	 термінологічному	
оточенні;	

3)	потреба	і	доречність	у	використанні	за-
гальновживаної	лексики	саме	у	термінологіч-
ному	 значенні	 для	 адекватної	 реалізації	 ви-
словлювання.	

Виокремимо	 головні	 методи	 перекладу	
термінів.	

Як	пише	автор	підручника	“Сучасна	лінг-
вістика:	 напрями	 і	 проблеми”	 (2008)	 О.	 Се-
ліванова	 [6],	 “головним	 методом	 перекладу	
термінів	є	переклад	за	допомогою	лексичного	
еквівалента.	Еквівалент	—	постійна	лексична	
відповідність,	яка	точно	збігається	із	значен-
ням	слова.	Терміни,	які	мають	еквіваленти	у	
рідній	мові,	відіграють	важливу	роль	під	час	
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перекладу.	 Вони	 слугують	 опорними	 пунк-
тами	 у	 тексті,	 від	 них	 залежить	 розкриття	
значення	інших	слів,	вони	дають	можливість	
з’ясувати	характер	тексту”.	

Для	досягнення	максимальної	адекватнос-
ті	 під	 час	 перекладу,	 наприклад,	 юридичних	
термінів	 з	 німецької	 на	 українську	 перекла-
дач	 повинен	 вміти	 користуватися	 різними	
видами	перекладу,	зокрема	(далі	цитовано	за	
[6]):	

1.	Еквівалент,	тобто	наявний	в	українській	
мові	адекватний	юридичний	зворот,	що	збіга-
ється	з	німецьким	зворотом	за	змістом	і	за	об-
разною	основою.	

2.	 Аналог,	 тобто	 такий	 український	 стій-
кий	 зворот,	 що	 за	 значенням	 адекватний	 ні-
мецькому,	але	за	образною	основою	відрізня-
ється	від	нього	повністю	або	частково.	

3.	 Описовий	 переклад,	 тобто	 переклад	
шляхом	 передачі	 змісту	 німецького	 звороту	
вільним	 словосполученням,	 застосовується	
тоді,	коли	в	українській	мові	відсутні	еквіва-
ленти	й	аналоги.	

4.	Антонімічний	переклад,	тобто	передача	
негативного	 значення	 за	 допомогою	 ствер-
джувальної	конструкції,	або	навпаки.	

5.	 Калькування	 застосовується	 в	 тому	
разі,	коли	німецький	зворот	не	може	бути	пе-
рекладений	за	допомогою	інших	видів	пере-
кладу.	

6.	 Комбінованим	 перекладом	 послугову-
ються	тоді,	коли	український	аналог	не	пов-	
ністю	 передає	 значення	 німецького	 терміна	
або	 ж	 має	 інший	 специфічний	 колорит	 міс-
ця	й	часу;	подається	калькований	переклад,	а	
потім	 іде	описовий	переклад	та	український	
аналог	для	порівняння.	

Існує	 кілька	 видів	 основних	 лексико-гра-
матичних	трансформацій,	які	застосовуються	
для	аспектного	перекладу	з	німецької	мови.	

1.	 Основним	 видом	 аспектного	 перекла-
ду	 є	 дослівний	 переклад,	 який	 вимагає	 точ-
ного	 знання	 певної	 термінології.	 Наведемо	
приклад	 дослівного	 перекладу:	 “Die Bürger 
gestaltenihre familiären Beziehungen so, dass  
sie die Entwicklung aller Familienmitglieder för-
dern.”	 —	 “Громадяни	 регулюють	 свої	 сімейні	
відносини	 так,	 що	 вони	 сприяють	 розвитку	
всіх	членів	сім’ї”.

2.	 Наступним	 розповсюдженим	 типом	
аспектного	 перекладу	 є	 членування	 речень.	
Більшість	 простих	 юридичних	 термінів	 ні-
мецької	 мови	 утворено	 за	 допомогою	 видо-
змінювання	слів	(семантичне	термінотворен-
ня),	а	також	зміною	їх	значення	в	результаті	
метафоричного	переносу.	

Для	 кращого	 розуміння	 членування	 ре-
чень	виконується	шляхом	розбиття	великого,	
складного	 речення	 на	 декілька	 менших	 ре-
чень.	Наприклад,	речення	“Das gilt nicht, wenn 
der Verkehr nicht zur Empfängnis geführt haben 
kann oder die Vaterschafteines anderen Mannes 
wahrscheinlicher ist, ist die Vaterschaft eines an-
deren Mannes wahrscheinlicher, kann dieser als 
Vater festgestellt werden”	 можна	 перекласти	 у	
такий	спосіб:	“Це положення не діє у випадках, 
коли стосунки не могли призвести до зачаття 
або батьківство іншого чоловіка є більш ймо-
вірним. В цьому випадку інший чоловік може 
визначатись як батько”.	

3.	Наступним	видом	аспектного	перекладу	
є	граматична	заміна.	Такі	заміни	поділяються	
на	4	види:	заміни	граматичної	категорії,	час-
тини	мови,	члена	речення	та	речення	певного	
типу.	

Наприклад:
•	 Der ehelichen und familiären Bindungen	—	

шлюб	та	сімейне	життя;
•	 haben die Aufgabe	—	мають	на	меті;
•	 mit Einschluss	—	включно;
•	 voll geschäftsfähig	 —	 повної	 недієздат-

ності.
Отже,	аспектний	переклад	охоплює	низку	

особливостей,	 які	 відображаються	 на	 лекси-
ко-граматичному	 та	 семантичному	 рівнях	 і	
впливають	 на	 якість	 перекладу	 з	 німецької	
мови	на	українську.

Розглянувши	лексико-граматичні	особли-
вості	аспектного	перекладу	з	німецької	мови	
на	українську	на	прикладі	юридичної	та	еко-
номічної	 галузей	 міжнародної	 ділової	 кому-
нікації,	 можна	 дійти	 висновку,	 що	 залежно	
від	сфери	функціонування,	галузі	діяльності,	
аспектної	ознаки	та	інших	чинників	переклад	
певних	термінів	та	граматичних	конструкцій	
може	відрізнятися	особливим	чином.	Слід	за-
значити,	що	таке	твердження	особливо	стосу-
ється	 багатозначних	 термінів	 у	 сфері	 права,	
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економіки	та	 інших	галузей,	у	яких	відбува-
ється	 активне	 міжнародне	 співробітництво	
між	Україною	та	Німеччиною.	

Існує	 низка	 лексико-граматичних	 транс-
формацій,	 які	 застосовуються	 в	 аспектному	
перекладі.	Ми	розглянули	деякі	з	них,	зокре-
ма	дослівний	переклад,	членування	речень	та	
граматичну	заміну.	Вибір	варіанта	перекладу	
формується	на	базі	аспектної	ознаки,	яка	дик-
тує	 вибір	 певного	 значення	 слова	 чи	 слово-
сполучення,	 а	 також	 синтаксичної	 побудови	
речення	на	мові	реципієнта.	На	практиці	ас-
пектний	переклад	є	значно	багатограннішим	
та	вимагає	високої	кваліфікації	перекладача.	
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