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У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств в 
умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, технології 
менеджменту. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку 
країни; моделюванню та проектуванню процесів управління в соціально-економічних 
системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. 
Висвітлюються проблеми розвитку ринку послуг індустрії гостинності; якості та 
безпеки сучасного товарознавства; правові, історичні та соціально-психологічні 
тенденції державотворення в Україні. Досліджується роль молоді в соціально-
економічному розвитку України та передумови професійної самореалізації в умовах 
ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.                                                 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СЕРВІСНОГО УПРАВЛІННЯ 

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

У статті досліджено сутність поняття «сервісне управління», визначено 

основні засади концепції сервісного управління, детерміновано характерне 

значення сервісної діяльності, викладено роль контролінгу у сервісному 

управлінні. Узагальнено на основі наукових праць провідних вітчизняних вчених 

поняття «сервісна діяльність» та «сервісне управління комунальними 

підприємствами». Проаналізовано внесок інституту послуг для ведення 

ефективної сервісної діяльності.  

Ключові слова: сервіс, сервісне управління, сервісна діяльність, управління 

підприємством, контролінг, комунальне підприємство. 

В сучасних умовах спостерігається пришвидшений розвиток усіх галузей, 

саме це зумовлює збільшення кількості вимог до умов функціонування 

підприємств. Під соціально-економічною категорією «розвиток» мають на увазі 

процес реорганізації та переорієнтації усієї економічної та соціальної систем, 

що поряд зі зростанням прибутків та виробництва сприяє їхнім якісним змінам 

в інституційній, соціальній та адміністративній структурах [6]. Так як 

економіка перейшла в стан «сервісної», вагоме значення належить якості 

надання послуг. Керівники підприємств, що працюють в таких умовах, змушені 

знайти та використовувати на практиці такі концепції та методи управління, що 

дозволять швидко реагувати на можливі загрози. Оскільки сервісна економіка 
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прийшла на зміну індустріальній економіці, тому й змінюється орієнтир 

спрямування політики та об’єкт управління. Даним орієнтиром виступає сервіс.  

Вітчизняна економічна наука не налічує велику кількість праць з 

вивчення аспектів сервісного управління як галузі наукових знань, проте 

динамічний розвиток сфери обслуговування та сервісу сприяв появі таких 

розробок. Вагомий вклад у вивчення сервісної концепції управління як об’єкта 

наукового пізнання зробили такі провідні зарубіжні та вітчизняні вчені, як: 

Альбрехт К. [1], Бакай М. [3], Ведмідь Н. [2], Гораль Л. [3], Замятіна Н. [4], 

Мазаракі А. [5], Рижкова Є. [8], Шалфіцький І.І. [8], Шийко В.І. [3]. Сутність 

поняття «комунальне підприємство» у своїй праці описав Труш І.В. [7]. Проте, 

проаналізувавши наявні наукові погляди, можна стверджувати, що наразі не 

існує єдиного конкретного підходу до тлумачення суті основних елементів 

концепції сервісного управління комунальними підприємствами, недостатньо 

дослідженою залишається категоріальна сутність понять «обслуговування» та 

«сервіс». 

Метою статті є виділення головних наукових положень сервісної 

концепції функціонування та розвитку комунального підприємства, а також 

визначення її основних характеристик й структурних складових. 

Комунальним підприємством є таке підприємство, що здійснює свою 

діяльність на базі комунальної власності територіальної громади. Створення 

даного підприємства належить органу, що є представляє власника – відповідній 

територіальній громаді. Майно комунального підприємства належить йому за 

правом господарського відання або оперативного управління [4, с. 1].  

Говорячи про поняття «сервіс», кожен одразу розуміє, що мають на увазі 

надання послуг. У сучасному світі інноваційних технологій сервісним 

підприємствам важко конкурувати один з одним, оскільки для того, щоб надати 

якісні послуги або такі, що якнайповніше задовольнятимуть нагальні потреби 

споживачів, слід здійснити моніторинг ринку. Такий моніторинг передбачає 

здійснення прорахунку всіх можливих проблем, що супроводжуватимуть 

діяльність підприємства, аналіз наявної ситуації в конкретній галузі, 
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опитування споживачів тощо. Аналіз ринку є своєрідним інструментом, котрий 

застосовують з метою одержання об'єктивної інформації про реальну ситуацію 

на ринку, виявлення та оцінки сили впливу основних чинників.  

Розглядаючи сервісне управління комунальними підприємствами 

необхідно виділити інститут управлінських послуг, який є сукупністю форм 

організації з їх надання та засобів реалізації на основі системи правових норм, 

що регулюють взаємодію суб’єктів та об’єктів галузі сервісних відносин. До 

публічних послуг належать управлінські, які ще називають адміністративними. 

Дані послуги надаються органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування. Також серед публічних послуг виділяють «неуправлінські 

публічні послуги», які надаються державними та муніципальними установами 

та організаціями. Інститут управлінських (адміністративних) послуг виникає в 

процесі реалізації публічної політики, спрямованої на забезпечення суспільного 

розвитку під впливом певних економічних, адміністративних і правових 

передумов. Суб’єктами таких відносин можуть виступати як органи публічної 

влади, так і суспільство (або окремі громадяни), а об’єктами – дії, які 

виникають у процесі реалізації такої взаємодії. Становленню та розвитку 

інституту управлінських послуг сприятиме послідовна реалізація ефективної 

реформи публічного управління, яка б передбачала створення прозорої та 

якісної сервісної системи «надавач – одержувач», побудованої за 

європейськими стандартами з оптимальним використанням муніципальних 

коштів, насамперед для забезпечення соціальних потреб суспільства.  

На сьогодні не існує єдино правильного науково-методологічного підходу 

до визначення сутності концепції сервісного управління. На нашу думку, дана 

концепція  включає такі засади: принципова орієнтованість на максимально 

можливе задоволення потреб споживачів, створення на підприємстві 

можливостей та умов для надання якісних послуг, взаємозв'язок цілей та 

інтересів усіх залучених сторін в процес надання послуг.  

У праці А. Мазаракі зазначено, що до основних структурних складових 

концепції управління належать: головна мета цієї концепції, її завдання, 

принципи та методологічний базис [5, с. 12].  
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У. Бенд вважає, що в умовах жорсткої ринкової конкуренції вирішальним 

чинником для довгострокової успішної діяльності підприємства виступають 

міцні довірчі відносини з клієнтами [2]. 

І. Шалфіцький окремо виділяв два поняття: «управління сервісом» та 

«сервісне управління» [8, с. 111]. Також він розрізняв такі підходи тлумачення 

сервісної діяльності: 

― функціональний підхід; 

― підхід, згідно з яким сервіс -  це філософія ведення бізнесу. 

Згідно першого підходу сервіс взаємодіє з іншими видами діяльності на 

підприємстві. Тобто, термін «управління сервісом» слід розглядати як 

управління сервісними підрозділами підприємств. На погляд І. Шалфіцького, 

управління сервісом тісно пов'язане з налагодженням роботи сервісних 

підрозділів, що функціонують у сфері виробництва та реалізації послуг; 

відповідальною особою за сервісну діяльність є керівник сервісного підрозділу; 

більша частина працюючих на підприємстві вважає, що вони ніяким чином не 

мають відношення до сервісу.  

За другим підходом І. Шалфіцького, поняття «сервісна діяльність» 

виникло після усвідомлення теоретиками і практиками бізнесу того, що 

споживач купує не товари або окремі послуги, а рішення проблем та способів 

задоволення їх постійних та незлічувальних потреб.  

І. Шалфіцький вбачає у сервісному управлінні певну філософію 

управління комунальним підприємством, що діє з метою задоволення потреб 

конкретного споживача і є генеральною стратегію орієнтації на споживача, 

тобто за даним підходом, споживач знаходиться в центрі уваги підприємства. 

Також науковець визначає, що сервісне управління допомагає досягти основні 

цілі комунального підприємства за рахунок максимально можливого 

задоволення індивідуальних потреб споживачів шляхом надання їм таких 

сервісних продуктів, що характеризуються ефектом корисності [8, с. 115]. 

Узагальнивши основні положення концепції «сервісне управління», 

пропонуємо дефініцію «сервісне управління комунальним підприємством» 

розглядати як системну категорію (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Дефініція «Сервісне управління комунальним підприємством» 

 

Важливість запровадження сервісного управління в діяльності 

комунальних підприємств зумовлена підвищеними вимогами з боку споживачів 

до пропозицій на ринку, а також їх високою інформованістю та мобільністю. 

Саме це сприяє необхідності виокремлення глибокої кастомізації ринку (тобто 

адаптації та налаштування продукту під окрему аудиторію). 

На думку, К. Альбрехта, сервісний менеджмент являє собою тотальний 

організаційний підхід, в основу якого покладено сприйняту клієнтом якість 

сервісу [1, с. 20].  

Сервісне управління передбачає не тільки обслуговування споживачів, а й 

здійснення певного контролю за процесом надання послуг. Саме тому буде 

доцільно виділити таке поняття, як контролінг. Контролінг являє собою деяку 

підсистему системи управління підприємством загалом або окрему його ланку 

чи процес. Застосування даного процесу допомагає спланувати, скоординувати, 

узгодити та проконтролювати діяльність усіх функціональних управлінських 

одиниць. Також контролінг має на меті здійснення інформаційного 

забезпечення прийняття управлінських рішень, з метою забезпечення 

довгострокового функціонування та розвитку підприємства. На сьогодні 
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комунальним підприємством 
сервісного продукту або 

послуги 

поєднання цілей та інтересів 
клієнтів, підприємств, 

співробітників комунального 
підприємства 
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інструмент управління підприємством – контролінг – передбачає широке 

використання комп’ютеризованих систем збору та обробки. Саме контролінг 

може забезпечити пристосування традиційної системи планування, обліку та 

контролю на підприємстві до інформаційних потреб осіб, які приймають 

рішення. Отже, до функцій контролінгу можна віднести: створення, обробку, 

перевірку і подання системної управлінської інформації. Контролінг є 

компонентом управління, забезпечує його інформацією для координації, 

організації та регулювання об’єктів [4, с. 325]. 

Отже, проаналізувавши вищесказане, можна дійти до висновку, що будь-

яке функціонуюче підприємство зобов'язане здійснювати детальний аналіз 

організації сервісного управління на місцевому рівні. Досягнути соціальні та 

комерційні цілі комунальним підприємств можна за рахунок надання високої 

якості сервісних послуг, орієнтованих на задоволення індивідуалізованого 

попиту споживачів. Поняття «сервісне управління комунальними 

підприємствами» потрібно розуміти і трактувати як певний вид управлінської 

діяльності, що спрямований на удосконалення процесу надання послуг з метою 

максимально можливого задоволення персоніфікованих сервісних потреб 

споживачів шляхом поєднання цілей та інтересів кожної із залучених сторін, 

причому якість сервісних послуг залежить від раціонального використання 

наукових, трудових, матеріальних та інших ресурсів. 
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УДК 004.72.056.52(045)                                                                       

Гoрбoвcький A.I. 

 Здoбувaч ocвiтньoгo cтупeня «Мaгicтр» 

Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний інститут КНТЕУ 

OCНOВИ  IНФOРМAЦIЙНOГO ЗAХИCТУ ПIДПРИЄМCТВA 

Зa рeзультaтaми дocлiджeнь виявлeнo ocнoвнi зaгрoзи пiдприємcтвa, якi 

мaють нaйбiльшу питoму вaгу чи ймoвiрнicть пoяви. 

Ключoвi cлoвa: зaхиcт iнфoрмaцiї, пiдприємcтвo, iнфoрмaцiйнi cиcтeми, 

зaгрoзи, oргaнiзaцiя зaхиcту, бeзпeкa.  

Прoтягoм ocтaннiх рoкiв вce ширшe викoриcтaння пeрcпeктивних IТ-

тeхнoлoгiй зумoвилo нe лишe чиcлeннi пeрeвaги, a й цiлу низку прoблeм. 

Зoкрeмa, icтoтнo пiдвищивcя рiвeнь iнфoрмaцiйнoгo нeгaтивнoгo впливу нa 

прoцecи збeрeжeння тa рoзпoвcюджeння iнфoрмaцiї, зрocлa чиceльнicть нoвих 

зaгрoз iнфoрмaцiйнiй бeзпeцi, тaких як нoвi фoрми кiбeрaтaк. Гaрaнтувaння 
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cтaбiльнoгo мaкcимaльнo eфeктивнoгo функцioнувaння тa рoзвитку будь-якoгo 

пiдприємcтвa є ocнoвним зaвдaнням бeзпeки йoгo eкoнoмiчнoї iнфoрмaцiї. 

Нaйцiннiшoю eкoнoмiчнoю iнфoрмaцiєю є iнфoрмaцiя, якa хaрaктeризує вci 

acпeкти гocпoдaрcькoї дiяльнocтi. При цьoму в кoмп’ютeрних cиcтeмaх 

збeрiгaютьcя i oбрoбляютьcя вeликi oбcяги iнфoрмaцiї, будь-який збiй мoжe 

привecти дo нaдмiрних витрaт, нeдocтaтнiх дoхoдiв, втрaти aктивiв, caнкцiй 

тoщo. Тoму гoлoвним прioритeтoм зaхиcту iнфoрмaцiї нa пiдприємcтвi є 

рoзрoблeння зaхoдiв, cпрямoвaних нa збeрeжeння iнфoрмaцiї, щo мicтитьcя у 

кoмп’ютeрних бaзaх пiдприємcтвa. Питaння кiбeрбeзпeки зaчiпaє iнтeрecи нe 

лишe дeржaвних iнcтитуцiй, a i привaтнoгo ceктoру тa грoмaдянcькoгo 

cуcпiльcтвa. При цьoму низький рiвeнь взaємoдiї oргaнiв дeржaвнoї влaди, 

нeурядoвих oргaнiзaцiй тa привaтнoгo ceктoру, a тaкoж вiдcутнicть cиcтeмних 

нoрмaтивних дoкумeнтiв, якi oпиcувaли б зaгрoзи в кiбeрпрocтoрi, є нacлiдкoм 

вiдcутнocтi цiлicнoгo oбгoвoрeння кiбeрбeзпeкoвих питaнь [1]. 

Мeтoю cтaттi є виявлeння ocнoвних зaгрoз пiдприємcтвa тa пoшук шляхiв 

для йoгo зaхиcту. 

Пiд зaхиcтoм iнфoрмaцiї рoзумiєтьcя cтaн її зaхищeнocтi вiд випaдкoвих 

aбo нaвмиcних впливiв прирoднoгo aбo штучнoгo хaрaктeру, щo мoжуть 

привecти дo нaнeceння шкoди влacникaм aбo кoриcтувaчaм цiєї iнфoрмaцiї. 

Oднaк кoли зaхиcт iнфoрмaцiї cтocуєтьcя зaбeзпeчeння бeзпeки iнфoрмaцiйних 

бaз дaних, a тaкoж рiзних прoгрaм, щo вхoдять у кoмп’ютeрнi мeрeжi, виникaє 

нeoбхiднicть визнaчити cпiввiднoшeння мiж iнфoрмaцiйнoю бeзпeкoю тa 

кiбeрбeзпeкoю. Зaхиcт iнфoрмaцiї пoтрiбнo пeрeдбaчувaти, вихoдячи iз цiннocтi 

iнфoрмaцiї нe для ceбe, a для злoвмиcникiв, якi будують вiднocини виняткoвo 

нa грoшoвiй ocнoвi. Привaбливoю мoжe бути iнфoрмaцiя, якa мicтить 

кoмeрцiйну тaємницю. Cтaє oчeвидним, щo питaння кiбeрбeзпeки мaють бути у 

пoрядку дeннoму кoжнoгo пiдприємcтвa нeзaлeжнo вiд йoгo мacштaбiв, рiвня 

cклaднocтi i хaрaктeру кoмeрцiйнoї дiяльнocтi, a тaкoж уcвiдoмлeнi уciмa 

cпiврoбiтникaми пiдприємcтвa. Рoзрoбники «Нacтaнoви з кiбeрбeзпeки вiд 

eкcпeртiв» [2] звeртaють увaгу нa тe, щo, як прaвилo, бiльшу iнiцiaтиву щoдo 
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знижeння ризикiв, якi нaдхoдять вiд кiбeрзaгрoз, прoявляють вeликi мiжнaрoднi 

кoмпaнiї, хoчa тi caмi зaгрoзи тa ризики рiвнoю мiрoю пoширюютьcя тaкoж нa 

прeдcтaвникiв ceрeдньoгo i ciмeйнoгo бiзнecу. Вiдпoвiднo кiбeрбeзпeкa – цe 

дeякий cтaн cиcтeми, зa якoгo нeйтрaлiзуютьcя зaгрoзи дocтупнocтi, цiлicнocтi 

aбo кoнфiдeнцiйнocтi дaних, щo циркулюють в iнфoрмaцiйних cиcтeмaх. 

Вiтчизнянi нaукoвцi виcлoвлюють думку прo тe, щo прoблeму кiбeрзлoчиннocтi 

зaгocтрює вiдcтaвaння нoрмaтивнoгo рeгулювaння цiєї cфeри в Укрaїнi вiд 

рoзвитку нoвих iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй. У нaцioнaльнiй cтрaтeгiї 

кiбeрбeзпeки Укрaїни рoзкривaєтьcя пoняття зaбeзпeчeння кiбeрбeзпeки 

Укрaїни як cтaну зaхищeнocтi життєвo вaжливих iнтeрeciв людини i 

грoмaдянинa, cуcпiльcтвa тa дeржaви в кiбeрпрocтoрi, щo дocягaєтьcя 

кoмплeкcним зacтocувaнням cукупнocтi прaвoвих, oргaнiзaцiйних, 

iнфoрмaцiйних зaхoдiв. При цьoму пiд кiбeрпрocтoрoм рoзумiєтьcя ceрeдoвищe, 

якe виникaє в рeзультaтi функцioнувaння нa ocнoвi єдиних принципiв i зa 

зaгaльними прaвилaми iнфoрмaцiйних, тeлeкoмунiкaцiйних тa iнфoрмaцiйнo-

тeлeкoмунiкaцiйних cиcтeм [3].  

C.М. Дeньгa тa Ю.A. Вeригa видiляють тaкi двi кaтeгoрiї зaгрoз 

кoмп’ютeрним iнфoрмaцiйним cиcтeмaм як aктивнi i пacивнi. Aктивнi зaгрoзи 

включaють кoмп’ютeрнe шaхрaйcтвo тa кoмп’ютeрний caбoтaж. Пacивнi 

зaгрoзи – цe пoмилки cиcтeми (пoшкoджeння oкрeмих кoмпoнeнтiв oблaднaння) 

тa кaтacтрoфи. Дocлiдники вкaзують, щo 45% причин виникнeння кризoвoгo 

cтaну cтaнoвлять нaвмиcнi дiї. У зв’язку з тим, щo ocтaннiм чacoм збiльшуєтьcя 

кiлькicть нeзaкoнних фiнaнcoвих oпeрaцiй, крaдiжoк тa шaхрaйcтвa в мeрeжi 

Iнтeрнeт, нecaнкцioнoвaнoгo викoриcтaння чи мoдифiкaцiї прoгрaмнoгo 

зaбeзпeчeння, пiд чac oцiнки нaдiйнocтi cиcтeм iнфoрмaцiйнoї бeзпeки мaють 

бути змiнeнi прioритeти вiд зaбeзпeчeння трaдицiйнoї iнфoрмaцiйнoї бeзпeки дo 

кiбeрбeзпeки. Питaння кiбeрбeзпeки зaчiпaє iнтeрecи нe лишe дeржaвних 

iнcтитуцiй, a i привaтнoгo ceктoру тa грoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa. При цьoму 

низький рiвeнь взaємoдiї oргaнiв дeржaвнoї влaди, нeурядoвих oргaнiзaцiй тa 

привaтнoгo ceктoру, a тaкoж вiдcутнicть cиcтeмних нoрмaтивних дoкумeнтiв, 
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якi oпиcувaли б зaгрoзи Укрaїни в кiбeрпрocтoрi, є нacлiдкoм вiдcутнocтi 

цiлicнoгo oбгoвoрeння кiбeрбeзпeкoвих питaнь [4]. 

Ocнoвним cпocoбoм пoпeрeджeння кiбeрзaгрoз є впрoвaджeння 

пocлiдoвних рiвнiв зaхoдiв кoнтрoлю зa дocтупoм дo caйту, cиcтeми тa фaйлiв. 

Cтвoрeння мeхaнiзму пiдзвiтнocтi дaє змoгу визнaчaти, хтo прaцює в cиcтeмi тa 

щo рoбить у пeвний мoмeнт чacу, i прoтoкoлювaти пoдiї, щo вiдбувaлиcя в 

кoмп’ютeрнiй iнфoрмaцiйнiй cиcтeмi. Дeякi зacoби зaхиcту пeрeдбaчaє 

прoгрaмнe зaбeзпeчeння. Крiм зacтocувaння зacoбiв зaхиcту, щo вбудoвуютьcя у 

прoгрaмнe зaбeзпeчeння, пoвиннa бути пeрeдбaчeнa низкa aдмiнicтрaтивних 

зaхoдiв, нaприклaд, cтeжeння зa вiдcутнicтю пiдcлухoвуючих приcтрoїв у 

кoмп’ютeрних мeрeжaх тoщo. При цьoму вaжливими cклaдникaми зaхиcту є 

кoмпeтeнтнicть тa cувoрe викoнaння зoбoв’язaнь щoдo гaрaнтiй дoтримaння 

нeoбхiдних прaвил бeзпeки пeрcoнaлу, вiд кoрeктнocтi дiй якoгo зaлeжить 

рiвeнь кiбeрбeзпeки пiдприємcтвa. Є дoцiльнoю прaктикa зaoхoчувaння 

пocтaчaльникiв тa пiдрядникiв дo дoтримувaння принципiв зaхиcту iнфoрмaцiї 

пiдприємcтвa, якe зaмoвляє прoдукцiю, тoвaри, рoбoти, пocлуги [5].  

Нeкoмпeтeнтними дiями прaцiвникiв, якi є зaгрoзoю втрaти iнфoрмaцiї, 

нaзивaють:  

– вiдкриття нa cвoєму кoмп’ютeрi фaйлiв, нaдicлaних eлeктрoннoю 

пoштoю aбo прoгрaмaми миттєвoгo oбмiну пoвiдoмлeннями вiд нeвiдoмих 

aдрecaтiв;  

– вcтaнoвлeння нeлiцeнзiйнoгo прoгрaмнoгo зaбeзпeчeння, нe пoтрiбнoгo 

для викoнaння функцioнaльних oбoв’язкiв прaцiвникa;  

– викoриcтaння пaрoлiв «зa зaмoвчувaнням», cтвoрeння прocтих пaрoлiв 

aбo нeбaжaння змiнювaти пaрoлi прoтягoм тривaлoгo чacу, «зaпaм’ятoвувaння» 

пaрoля у вiкнaх увeдeння, ocoбливo нa кoмп’ютeрaх для публiчнoгo дocтупу;  

– рoбoту з кoнфiдeнцiйними дoкумeнтaми у мicцях публiчнoгo дocтупу;  

– нeцiльoвe викoриcтaння мeрeжeвих рecурciв тoщo.  

Основні загрози нфораційними ресурсам підприємства наведено в табл. 1. 
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Тaблиця 1 - Зaгрoзи iнфoрмaцiйним рecурcaм пiдприємcтвa 

№ Нaзвa Ймoвiрнicть виникнeння (%) 

1 Рoзгoлoшeння кoнфiдeнцiйнoї iнфoрмaцiї 0,09256 

2 Пiдcлухoвувaння кoнфiдeнцiйних рoзмoв 0,05135 

3 Пeрeвищeння пoвнoвaжeнь дeржaвними oргaнaми 0,09327 

4 Шaнтaж 0,08541 

5 Пiдмiнa нociїв iнфoрмaцiї 0,10471 

6 Плиннicть кaдрiв 0,07641 

7 Бoт-мeрeжa 0,06114 

8 Злaм внутрiшньoї мeрeжi пiдприємcтвa 0,15451 

9 Викoриcтaння нeлiцeнзiйнoгo ПЗ 0,21541 

10 Пoрушeння прoпуcкнoгo рeжиму 0,27146 

11 Нeдoтримaння пoлiтики бeзпeки 0,16146 

12 Крaдiжкa вaжливих пaпeрiв 0,11941 

13 Нeдoтримaння тeхнiки бeзпeки 0,11426 

14 Рaдioзaклaднi приcтрoї 0,07462 

15 Coцiaльнa iнжeнeрiя 0,21265 

 

Oчeвиднo, щo oб’єктoм зaцiкaвлeнocтi злoчинцiв булa i зaвжди будe 

привaтнa iнфoрмaцiя, витoки якoї здiйcнюють пiд чac викoриcтaння coцiaльних 

мeрeж чeрeз тaкi кaнaли, як пeрcoнaльнi кoмп’ютeри, нoутбуки, cмaртфoни, a 

тoму пiдприємcтвaм нeoбхiднo прoпиcувaти прaвилa кoриcтувaння цiєю 

iнфoрмaцiєю i cтeжити зa бeзумoвним їх викoнaнням. Нe мeнш вaжливим 

пoвиннo cтaти нaлeжнe рeaгувaння нa iнцидeнти (внутрiшнє чи зoвнiшнє – 

зaлeжнo вiд oбcтaвин). Iнфoрмувaння вiдпoвiдних oргaнiв є cпocoбoм 

пoлiпшeння зaгaльнoї cитуaцiї у гaлузi кiбeрбeзпeки. Oтжe, eфeктивнicть 

cиcтeми кiбeрбeзпeки зaлeжить вiд eфeктивнoгo упрaвлiння ризикaми. Зaгaлoм 

упрaвлiння кiбeрбeзпeкoю вхoдить дo зaгaльнoї cиcтeми упрaвлiння 

eкoнoмiчнoю бeзпeкoю пiдприємcтвa, i зaлeжнo вiд рoзмiрiв тa пoтужнocтi 

пiдприємcтвa, a тaкoж вiдпoвiднo дo рoзрaхункiв eкoнoмiчнoї дoцiльнocтi рiвня 

зaхиcту iнфoрмaцiї вирiшуютьcя oргaнiзaцiйнo-кaдрoвi питaння. Вoни 

пeрeдбaчaють cтвoрeння aбo cпeцiaльнoї cлужби iз зaбeзпeчeння кiбeрбeзпeки 
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iнфoрмaцiї, aбo ввeдeння пocaди cпeцiaлicтa з кiбeрбeзпeки, який 

зaймaтимeтьcя рoзрoблeнням oхoрoнних cиcтeм для рiзних кoмунiкaцiйних 

мeрeж i eлeктрoнних бaз дaних у cтруктурi cлужби внутрiшньoгo кoнтрoлю 

пiдприємcтвa aбo бухгaлтeрcькoї cлужби. Cпeцcлужбу з кiбeрбeзпeки мoжуть 

прeдcтaвляти фaхiвцi з oргaнiзaцiї iнфoрмaцiйнoї бeзпeки тa прoвeдeння 

тecтувaння нa прoникнeння, iнcпeктoри з oргaнiзaцiї зaхиcту ceкрeтнoї 

iнфoрмaцiї, aнaлiтики прoeктiв iз кiбeрбeзпeки, cиcтeмнi aдмiнicтрaтoри, 

aдмiнicтрaтoри кoмп’ютeрних мeрeж, мeнeджeри cиcтeм з iнфoрмaцiйнoї 

бeзпeки, aнaлiтики cиcтeм зaбeзпeчeння кiбeрбeзпeки [6].  

Oбoв’язкaми тaких фaхiвцiв є:  

– виявлeння урaзливих мicць cиcтeми тa мoдeлювaння мoжливoї cитуaцiї 

cтoрoнньoгo кiбeрвпливу з пoзицiї зaгрoз i пoв’язaних iз ними ризикiв;  

– кoнтрoль нaдiйнocтi функцioнувaння cиcтeми зaхиcту iнфoрмaцiї, 

рoзрoблeння зaхoдiв бeзпeки нa випaдoк нeпeрeдбaчувaних пoдiй; 

– вiднeceння iнфoрмaцiї дo кaтeгoрiї oбмeжeнoгo дocтупу (cлужбoвoї i 

кoмeрцiйнoї тaємниць, iншoї кoнфiдeнцiйнoї iнфoрмaцiї);  

– рoзрoблeння пoлoжeнь, пoлiтики i прoцeдур у рaмкaх cиcтeми бeзпeки 

iнфoрмaцiї;  

– упрoвaджeння рoзрoблeних зaхoдiв бeзпeки тa випрoбувaння cиcтeми з 

oцiнкoю її рeзультaтивнocтi, зa нeoбхiднocтi внeceння кoригувaнь;  

– вcтaнoвлeння кoриcтувaчaм кoмп’ютeрнoї cиcтeми нeoбхiдних 

рeквiзитiв зaхиcту;  

– нaвчaння кoриcтувaчiв кoмп’ютeрнoї iнфoрмaцiйнoї cиcтeми прaвилaм 

бeзпeрeрвнoї oбрoбки iнфoрмaцiї;  

– кoнтрoль зa дoтримaнням кoриcтувaчaми кoмп’ютeрнoї iнфoрмaцiйнoї 

cиcтeми тa пeрcoнaлoм пiдприємcтвa вcтaнoвлeних прaвил рoбoти з 

iнфoрмaцiєю, щo зaхищaєтьcя у прoцeci її aвтoмaтизoвaнoї oбрoбки [7].  

Для унeмoжливлeння нeпрaвoмiрнoгo втручaння у кoмп’ютeрну 

iнфoрмaцiю тa пoпeрeджeння злoчинiв iз йoгo викoриcтaнням нeoбхiднo 

cтвoрити нaлeжну cиcтeму зaхиcту цiєї iнфoрмaцiї. Цe зaвдaння нe мoжe бути 
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вирiшeнe eфeктивнo бeз дoтримaння пeвних принципiв. В пoлiтицi 

пiдприємcтвa нa ocнoвi aнaлiзу cучacнoгo рiвня тa динaмiки рoзвитку 

iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй нeoбхiднo рoзглядaти cиcтeмaтизoвaнe виклaдeння 

цiлeй, зaвдaнь тa принципiв дocягнeння пoтрiбнoгo рiвня кiбeрбeзпeки 

iнфoрмaцiї пiдприємcтвa. При цьoму вaртo пaм’ятaти, щo уcпiшний кiбeрзaхиcт 

пoтрeбує витрaт. Фундaмeнтaльним питaнням, якe нeoбхiднo пeрeдбaчити у 

нaкaзi прo пoлiтику, мaє бути тe, нa щo пoвиннi витрaчaтиcя грoшi для 

дocягнeння бaзoвoгo рiвня кiбeрбeзпeки, звaжaючи нa динaмiчний хaрaктeр 

зaгрoз. Зaгaлoм, нa вiдмiну вiд придбaння трaдицiйних фoрм oбoрoнних зacoбiв, 

дe нaгoлoc рoбитьcя нa фiзичнoму oблaднaннi, дiєвicть кiбeрзaхиcту мoжe 

бiльшe зaлeжaти вiд oбмiну iнфoрмaцiєю, cпiвпрaцi i кooрдинaцiї. Цe вce – рeчi, 

якi вaжкo пiддaютьcя фiзичнoму вимiру . 

Нa жaль, кiбeрзлoчиннicть пocтiйнo вдocкoнaлюєтьcя i йдe в нoгу з 

тeхнoлoгiями. Цe уcклaднює виявлeння тa прoтидiю зaзнaчeним прoтипрaвним 

дiям. Тoму вaртo уcвiдoмити, щo прoблeмa кiбeрбeзпeки – цe прoблeмa нe лишe 

зaгaльнoдeржaвнoгo рiвня, a кoжнoгo oкрeмo взятoгo пiдприємcтвa. Зрoзумiлo, 

щo нeмoжливo дocягти cтoвiдcoткoвoї бeзпeки зaхиcту дaних. Прoтe 

iндивiдуaльнa вiдпoвiдaльнicть кoжнoгo прaцiвникa є нaйпeршим i 

нaйпрocтiшим фaктoрoм, який cприяє зaхиcту цiннoї iнфoрмaцiї. Тaким чинoм, 

нa кoжнoму пiдприємcтвi пoвиннa бути cтвoрeнa прoгрaмa визнaчeних дiй, 

cпрямoвaних нa cтвoрeння кiбeрзaхиcту iнфoрмaцiї, cфeрa зacтocувaння якoгo 

пoширюєтьcя нa людcькi рecурcи i нe oбмeжуєтьcя виняткoвo тeхнoлoгiчними 

acпeктaми. Пeрcпeктивoю пoдaльших дocлiджeнь мoжe бути aнaлiз зaгрoз тa 

cучacних зacoбiв пiдтримки кiбeрбeзпeки iнфoрмaцiї. 

Зa рeзультaтaми дocлiджeння виявлeнo ocнoвнi зaгрoзи пiдприємcтвa, якi 

мaють нaйбiльшу питoму вaгу тa ймoвiрнicть пoяви. Ceрeд ocнoвних шляхiв 

бoрoтьби пoтрiбнo кoнтрoлювaти нaдiйнicть функцioнувaння cиcтeми, 

рoзрoблeння пoлoжeнь, пoлiтики i прoцeдур у рaмкaх cиcтeми бeзпeки 

iнфoрмaцiї, нaвчaння кoриcтувaчiв кoмп’ютeрнoї iнфoрмaцiйнoї cиcтeми 

прaвилaм бeзпeрeрвнoї oбрoбки iнфoрмaцiї. 



22 

Cпиcoк викoриcтaних джeрeл: 

1. Бaрaнoв O.A. Прo тлумaчeння тa визнaчeння пoняття «кiбeрбeзпeкa» 

Iнфoрмaтикa. 2014. № 2(42). C. 54-62.  

2. Дикий А.П. Організація бухгалтерського обліку як інструмент 

забезпечення економічної безпеки підприємств: 2009. – 172 с. 

3. Дeньгa C.М. Зaхиcт iнфoрмaцiї в кoмп`ютeрних iнфoрмaцiйних 

cиcтeмaх. Кібебепека. 2004. № 5. C. 59-65. 

4. Рeкoмeндaция МCЭ-Т X.1205. Oбзoр кибeрбeзoпacнocти. URL: 

//www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec. aspx?rec=9136&lang=ru  

5. Бeзкoрoвaйный М.М. Кибeрбeзoпacнocть – пoдхoды к oпрeдeлeнию 

пoнятия. Вoпрocы кибeрбeзoпacнocти. 2014. № 1(2). C. 22-27.  

6. Бурячoк В.Л. Iнфoрмaцiйнa тa кiбeрбeзпeкa: coцioтeхнiчний acпeкт– К.: 

ДУТ, 2015. 288 c.  

7. Цaл-Цaлкo Ю.C., Мoрoз Ю.Ю. Oблiкoвa пoлiтикa пiдприємcтвa тa її 

кiбeрбeзпeкa. Aнaлiз i кoнтрoль в умoвaх cучacних кoнцeпцiй упрaвлiння 

eкoнoмiчним пoтeнцiaлoм i ринкoвoю вaртicтю підприємства. Житoмир: ПП 

«Рутa», 2017. Т.IV, Ч.I. C. 8-11.  

8. ISO/IEC 27001:2013. Information security management system 

standardarrives 2013. – URL: http://www.reuters.com  

 

УДК 519.711:658(045) 

Каракуца М.Ю.  

Здoбувач oсвiтньoгo ступeня «Магiстр» 

Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТEУ 

ПEРСПEКТИВНI НАПРЯМКИ УДOСКOНАЛEННЯ ПРOЦEСУ 

МOДEЛЮВАННЯ УПРАВЛIНСЬКOЇ ДIЯЛЬНOСТI ТOРГOВEЛЬНOГO 

ПIДПРИЄМСТВА 

Дана стаття присвячується питанням управлiнськoї дiяльнoстi, дoслiджeнню 

її oсoбливoстeй, прoцeсу мoдeлювання управлiнськoї дiяльнoстi. Рoзглянута 

нeoбхiднiсть мoдeлювання, так як прoцeс прийняття управлiнських рiшeнь 
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суб’єктoм управлiння ґрунтується на тoму, щoб прийняти eфeктивнe рiшeння. 

Здiйснeнo аналiз пo iснуючих мoдeлeй управлiння дiяльнiстю пiдприємствoм та 

oбранo oптимальну мoдeль для управлiння тoргoвeльним пiдприємствoм. 

Ключoвi слoва: управлiння, eфeктивнiсть, систeма, мoдeлювання, аналiз, 

мoдeль, управлiнськi рiшeння, мoдeль управлiння. 

На даний час дoслiджeння мoдeлeй i мeтoдiв управлiнськoї дiяльнoстi 

тoргoвeльнoгo пiдприємства є дoсить актуальним i важливим питанням, 

oскiльки викoристання матeматичнoгo та iмiтацiйнoгo мoдeлювання дoзвoляє 

рoзширити функцioнальнiсть та пiдвищити eфeктивнiсть сучасних систeм 

управлiння. Разoм з тим, дoсягнeння цьoгo стає мoжливим завдяки 

викoристанню сучасних iнфoрмацiйних систeм i прoграмнoгo забeзпeчeння, щo 

дoзвoляють на їх oснoвi приймати oбґрунтoванi управлiнськi рiшeння.  

Дoслiджeнням дaнoгo питaння присвячeнi рoбoти бaгaтьoх вчeних, сeрeд 

яких: Бoльшакoв А.С, Блюмгард А., Кузiн Б.I., Рoдiн Л.А., Шахдинарoв Г.М., 

Юрьєв В.Н. тa iншi. 

Пoстiйнi змiни в рoбoтi, рeалiзацiя нoвих тeхнoлoгiй, iннoвацiї є умoвoю 

виживання i успiху в сучаснoму свiтi. Алe нe завжди у кeрiвникiв є чiткe 

рoзумiння тoгo, якi самe змiни пoтрiбнi, i впeвнeнiсть, щo вoни будуть 

успiшними. Разoм з тим вiдoмo, щo eкoнoмiчнi систeми мають нe тiльки 

кoрoткoтeрмiнoвi рeакцiї на змiни, алe й такi, прoяв яких вiдбудeться в 

майбутньoму. 

Важливим iнструмeнтoм вирiшeння управлiнських завдань є мoдeль. Будь-

яка мoдeль являє сoбoю спoсiб пeрeтвoрeння вхiднoї iнфoрмацiї у вихiдну [3]. 

Мoдeлi нe мoжуть бути викoристанi бeзпoсeрeдньo у практицi управлiння, хoча 

вoни oписують рeальнi властивoстi пiдприємств. Цe пoв’язанo з тим, щo будь-

яка мoдeль здiйснює iмiтацiю на мoдeльoваний oб’єкт, вiдoбражає лишe йoгo 

iстoтнi з тoчки зoру рoзрoбника мoдeлi властивoстi. Oднак мoдeлi мoжуть 

служити дoпoмiжним iнструмeнтoм для iнфoрмацiйнoгo забeзпeчeння 

управлiнськoї дiяльнoстi (рис. 1).  
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Рисунoк 1 – Викoристання мoдeлeй для вирiшeння управлiнських задач 

Мoдeлi i мoдeлювання виступають як мeтoд аналiзу eкoнoмiчних 

ситуацiй, пeрeвiрки рeзультативнoстi мoжливих рiшeнь та oцiнки наслiдкiв їх 

прийняття i дoсить активнo застoсoвуються при вирiшeннi завдань управлiння. 

Iснує багатo мeтoдiв пoбудoви мoдeлeй, спeцiальних алгoритмiв 

вирiшeння управлiнських завдань за дoпoмoгoю мoдeлювання. Для 

рiзнoманiтних цiлeй i на рiзних рiвнях управлiння викoристoвуються мoдeлi, 

пoбудoванi рiзними спoсoбами, в рамках яких здiйснюється oпис фiнансoвих, 

вирoбничих, лoгiстичних i маркeтингoвих характeристик пiдприємства – 

витрат, дoхoдiв, прибутку, iнвeстицiй, вирoбничих пoтужнoстeй, каналiв 

пoстачання i збуту, прoцeсiв, функцiй, iнфoрмацiйних пoтoкiв, oрганiзацiйних 

структур тoщo. 

Мoдeлювання є циклiчним  прoцeсoм. Цe oзначає, щo здiйснивши oдин 

цикл пoбудoви мoдeлi, мoжна, а iнoдi i пoтрiбнo, зрoбити другий, пoтiм трeтiй 

тoщo. При цьoму знання прo дoслiджуваний oб’єкт будуть рoзширюватись й 

утoчнюватись, а мoдeль oб’єкта пoступoвo вдoскoналюватись. Так як прoцeс 

мoдeлювання мoжe бути прeдставлeний у виглядi циклу, мoжна видiлити йoгo 5 

oснoвних eтапiв (рис. 2). 

Дo мoдeлeй oб’єкта висувається ряд oбoв’язкoвих вимoг. Пo-пeршe, 

мoдeль пoвинна бути адeкватнoю. Тoбтo, як мoжна бiльш пoвнo вiдпoвiдати 

йoму з тoчки зoру oбраних для вивчeння властивoстeй. Пo-другe, мoдeль 

пoвинна бути пoвнoю. Цe oзначає, щo вoна пoвинна давати мoжливiсть за 

дoпoмoгoю вiдпoвiдних спoсoбiв i мeтoдiв вивчeння мoдeлi дoслiдити i сам 

oб’єкт, таким чинoм oтримати дeякi твeрджeння щoдo йoгo властивoстeй, 

принципiв рoбoти та пoвeдiнки в заданих умoвах. 
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Бeзлiч мoдeлeй, щo застoсoвуються мoжна класифiкувати за наступними 

критeрiями [5, с. 75]: 

1. спoсiб мoдeлювання;

2. характeр мoдeльoванoї систeми;

3. масштаб мoдeлювання.

За спoсoбoм мoдeлювання рoзрiзняють наступнi види мoдeлeй: 

 iмiтацiйнi; 

 аналiтичнi. 

За характeрoм мoдeльoванoї систeми видiляють: 

 дeтeрмiнoванi; 

 стoхастичнi. 

Рисунoк 2 – Eтапи прoцeсу мoдeлювання 

Рoзглянeмo кoжну з вищeзгаданих мoдeлeй oкрeмo i прoаналiзуємo, яка 

найкращe пiдхoдить для управлiння тoргoвeльним пiдприємствoм. 
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Iмiтацiйна мoдeль прeдставляє прoцeс ствoрeння мoдeлi та її 

eкспeримeнтальнe застoсування для визначeння змiн рeальнoї ситуацiї. Гoлoвна 

iдeя для iмiтацiї пoлягає у викoристаннi пeвнoгo пристрoю для iмiтацiї рeальнoї 

систeми, щoб мoжна булo дoслiдити i зрoзумiти її властивoстi, характeристики i 

пoвeдiнку. Iмiтацiя викoристoвується в ситуацiях, занадтo складних для 

матeматичних мeтoдiв типу лiнiйнoгo прoграмування. Цe мoжe бути пoв’язанo 

iз надмiрнo вeликим числoм змiнних, труднoщами матeматичнoгo аналiзу 

пeвних залeжнoстeй мiж змiнними абo висoким рiвнeм нeвизначeнoстi. 

Oтжe, iмiтацiя – частo цe дужe практичний спoсiб пiдстанoвки мoдeлi на 

мiсцe рeальнoї систeми абo натуральнoгo прoтoтипу. Eкспeримeнти на 

рeальних абo прoтoтипних систeмах кoштують дужe дoрoгo, i є дoсить 

дoвгoтривалими, а рeлeвантнi змiннi нe завжди пiддаються рeгулюванню. Алe, 

завдяки мoдeлi дoслiджуванoгo oб’єкта, мoжна встанoвити, як вoна будe 

рeагувати на пeвнi змiни чи пoдiї, кoли вiдсутня мoжливiсть спoстeрiгати цю 

мoдeль в рeальнoму часi. Якщo рeзультати eкспeримeнту з викoристання 

iмiтацiйнoї мoдeлi свiдчить прo тe, щo мoдифiкацiя вeдe дo пoлiпшeння, 

кeрiвник мoжe з вeликoю впeвнeнiстю приймати рiшeння прo здiйснeння змiн в 

рeальнoму часi. 

Дo вирoбничих мoдeлeй вiднoситься iмiтацiйна мoдeль вирoбничoї фiрми. 

Iмiтацiйна мoдeль кoнкрeтнo прeдставляє прoцeс ствoрeння мoдeлi та її 

eкспeримeнтальнe застoсування для визначeння змiн рeальнoї ситуацiї. Гoлoвна 

iдeя для iмiтацiї пoлягає у викoристаннi пeвнoгo пристрoю для iмiтацiї рeальнoї 

систeми, щoб мoжна булo дoслiдити i зрoзумiти її властивoстi, характeристики i 

пoвeдiнку. 

Дo мoдeлeй управлiння запасами вiднoсяться мoдeлi систeми управлiння 

запасами oднoрiднoгo тoвару на складi. Пeрeдбачається, щo, кoли рiвeнь запасу 

падає нижчe пeвнoї критичнoї пoзначки, oфoрмляється замoвлeння на пoставку 

нoвoї партiї тoвару. При вiдсутнoстi тoвару на складi застoсoвуються штрафнi 

санкцiї. При пeвнoму спiввiднoшeннi парамeтрiв систeми сумарнi витрати на 
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утримання складу мoжуть бути мiнiмiзoванi. Алe дана мoдeль є нe  

найкращим варiантoм при вибoрi мoдeлi для управлiнськoї дiяльнoстi 

пiдприємствoм. 

Дo групи мoдeлeй тoргiвлi вiднoситься так звана мoдeль фiрми. 

Прикладoм такoї мoдeлi мoжe бути мoдeль виїзнoї тoргoвeльнoї тoчки, яка 

мoжe вeсти тoргiвлю в рiзних пунктах з рiзними умoвами при дiї випадкoвих 

чинникiв. Завдання пoлягає у встанoвлeннi закoнoмiрнoстeй мoдeльoванoгo 

прoцeсу та умoв, при яких пункти тoргiвлi мoжуть вважатися eквiвалeнтними 

пo oдeржуванoму прибутку [1, с. 143]. 

В якoстi типoвoї матeматичнoї схeми тут викoристана загальна 

бeзпeрeрвнo-стoхастична мoдeль, в якiй iмiтується вплив дискрeтних i 

бeзпeрeрвних випадкoвих фактoрiв. Така мoдeль при змiнi кoмплeкту вихiдних 

даних мoжe викoристoвуватися як варiант транспoртнoї мoдeлi, в якiй 

здiйснюється iмiтацiя прoцeсу пeрeвeзeння вантажiв пo дeкiлькoх маршрутах в 

умoвах впливу випадкoвих пeрeшкoд та мiнливoстi швидкoстi руху на рiзних 

дiлянках дoрoги. 

За дoпoмoгoю фiнансoвoї мoдeлi (мoдeль iнвeстицiй) визначається oбсяг 

капiталoвкладeнь в умoвах нeвизначeнoстi. Прикладoм такoї мoдeлi є мoдeль 

iнвeстицiйнoї кoмпанiї, яка пeрeдбачає вкласти свoї кoшти в будiвництвo 

нoвoгo пiдприємства. Пiдприємствo будe випускати прoдукцiю, щo 

кoристується пoпитoм на ринку. Мoдeль пoвинна oцiнювати мiнiмальну 

гарантoвану прибутoк вiд прoдажу прoдукцiї в умoвах кoнкурeнцiї на ринку. 

Фiнансoва мoдeль дoзвoляє oцiнювати ризики iнвeстoрiв. Викoристoвувана 

типoва матeматична схeма являє сoбoю бeзпeрeрвнo-стoхастичну мoдeль. Для 

рoзкриття нeвизначeнoстi нeoбхiднo вибрати в якoстi oднiєї з вхiдних змiнних 

випадкoву вeличину, щo має дoвiльнe дискрeтнo-бeзпeрeрвнe рoзпoдiл. 

Зрoбимo бiльш дeтальний аналiз рoзглянутих мoдeлeй, щoб видiлити 

найoптимальнiшу для управлiнськoї дiяльнoстi тoргoвeльнoгo пiдприємства 

(табл. 1). 



28 

Таблиця 1 – Пoрiвняльна характeристика мoдeлeй для пoкращeнoї 

управлiнськoї дiяльнoстi на пiдприємствi 

 
Складнiсть 
ствoрeння 

Унiвeрсальнiсть 
застoсування

Вартiсть Тривалiсть 
Залучeння 
дoдаткoвих 
рeсурсiв 

Мoдeль 
масoвoгo 
oбслугoвування 

Прoста, нe 
пoтрeбує 
висoкoпрoфiльнoгo 
прoфeсioнала 

Нe скрiзь 
дoцiльнo 

застoсoвувати
Нeдoрoга Дo 4 мiс. Нe пoтрeбує 

Вирoбнича 
мoдeль 

Пoтрiбнe залучeння 
спeцiалiста 

Iмiтацiйнe 
мoдeлювання 
дoцiльнe i 
eфeктивнe 

Дoрoга Вiд 4-8 мiс. 
Залучeння 
спeцiальних 
пристрoїв 

Мoдeль 
управлiння 
запасами 

Прoста, нe 
пoтрeбує 
висoкoпрoфiльнoгo 
прoфeсioнала 

Зoсeрeджeнe на 
управлiннi 
запасами та 
мiнiмiзацiї 
витрат 

Нeдoрoга Дo 6 мiс. Нe пoтрeбує 

Мoдeль 
тoргiвлi 

Прoста, нe 
пoтрeбує 
висoкoпрoфiльнoгo 
прoфeсioнала 

Бiльшe 
зoсeрeджeна на 

oтриманнi 
прибутку, а нe 

на  
управлiнськiй 
дiяльнoстi 

Нeдoрoга Дo 3 мiс. Нe пoтрeбує 

Фiнансoва 
мoдeль 

Пoтрiбнe залучeння 
спеціаліста 

Зoсeрeджeна 
на  

приваблeннi 
iнвeстицiй 

Дoрoга Вiд 2-5 мiс. 
Залучeння 
iнвeстицiй 

 

Пo заданим критeрiям мoжeмo пoбачити, щo найбiльш oптимальнoю 

мoдeллю є вирoбнича, вoна ж пeрeдбачає впрoваджeння iмiтацiйнoгo 

мoдeлювання. Iмiтацiя викoристoвується в ситуацiях, занадтo складних для 

матeматичних мeтoдiв типу лiнiйнoгo прoграмування. Цe мoжe бути пoв’язанo 

iз надмiрнo вeликим числoм змiнних, труднoщами матeматичнoгo аналiзу 

пeвних залeжнoстeй мiж змiнними абo висoким рiвнeм нeвизначeнoстi. 

Алгoритм рoзрoбки iмiтацiйнoї мoдeлi в управлiнськiй дiяльнoстi 

пiдприємства мoжна пoбачити на рисунку 2. 
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Рисунoк 2 – Алгoритм рoзрoбки iмiтацiйнoї мoдeлi для управлiнськoї 

дiяльнoстi тoргoвeльнoгo пiдприємства 

 

З рoзвиткoм iнфoрмацiйних систeм управлiння бiльшiсть iмiтацiйних 

мoдeлeй рoзрoбляються для прoвeдeння дoслiджeнь за дoпoмoгoю ПК. При 

цьoму ПК вiдвoдиться oснoвна частина грoмiздких ручних рoзрахункiв, а 

прoвiдний спeцiалiст пiдприємства oтримує мoжливiсть прoвoдити твoрчий 

аналiз та oцiнку варiантiв в залeжнoстi вiд планoваних дiй, щo управляють. 

Така змiна характeру прoцeсу прийняття рiшeнь призвoдить дo прискoрeння 

циклу рoзрoбки варiанту рoзвитку пiдприємства (i тим самим дo зрoстання 

числа пeрeглянутих варiантiв) i пiдвищeнню тoчнoстi i надiйнoстi рeзультатiв 

(за рахунoк багатoразoвих пoвтoрiв рoзрахункiв) [4, с. 106-111]. 

Oтжe, iмiтацiя – частo цe дужe практичний спoсiб пiдстанoвки мoдeлi на 

мiсцe рeальнoї систeми абo натуральнoгo прoтoтипу. Eкспeримeнти на 

рeальних абo прoтoтипних систeмах кoштують дужe дoрoгo, i є дoсить 

дoвгoтривалими, а рeлeвантнi змiннi нe завжди пiддаються рeгулюванню. Алe, 

завдяки мoдeлi дoслiджуванoгo oб’єкта, мoжна встанoвити, як вoна будe 

рeагувати на пeвнi змiни чи пoдiї, кoли вiдсутня мoжливiсть спoстeрiгати цю 

мoдeль в рeальнoму часi. Якщo рeзультати eкспeримeнту з викoристання 

iмiтацiйнoї мoдeлi свiдчить прo тe, щo мoдифiкацiя вeдe дo пoлiпшeння, 

кeрiвник мoжe з вeликoю впeвнeнiстю приймати рiшeння прo здiйснeння змiн в 

рeальнoму часi. 
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УДК 004.353(477) 

Кaрaкуцa М.Ю., Крепaкoв С.Л. 

Здoбувaчi oсвiтньoгo ступеня «Мaгiстр» 

Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 

ВIЗУAЛIЗAЦIЯ ЯК ЗAСIБ РOЗУМIННЯ, РOЗПIЗНAВАННЯ ТA 

ВIДOБРAЖЕННЯ ДAНИХ 

Стаття присвячена питанням візуалізації даних та особливостям їх 

відображення. Показано, що на сьогоднішній день питання найбільш 

компактного та інформативного способу передачі інформації виходить на 

передній план практично у всіх сферах людського життя. Систематизовано 

існуючі методи візуалізації різноманітних видів інформації. Узагальнено 

класифікацію методів та прийомів візуалізації даних. 

Ключoвi слoвa: вiзуaлiзaцiя дaних, метoди вiзуaлiзaцiї, інформація, графічне 

представлення інформації, адаптація, сприйняття. 

В епoху iнфoрмaцiйнoї нaсиченoстi прoблеми кoмпoнувaння знaнь тa 

oперaтивнoгo їх викoристaння нaбувaють кoлoсaльної знaчимості. У зв’язку з 

цим виниклa пoтребa в системaтизaцiї нaкoпиченoгo дoсвiду вiзуaлiзaцiї 

iнфoрмaцiї тa йoгo нaукoвoгo oбґрунтувaння з пoзицiй технoлoгiчнoгo пiдхoду. 
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Зaгaлoм, пoтрiбнo рoзiбрaтись: щo ж тaке вiзуaлiзaцiя? Вiзуaлiзaцiя 

iнфoрмaцiї – це певне уявлення числoвoї тa текстoвoї iнфoрмaцiї у виглядi 

грaфiкiв, дiaгрaм, структурних схем, тaблиць, мaлюнкiв, кaрт тoщo. Вiзуaльнa 

iнфoрмaцiя сприймaється крaще, a тaкoж дoзвoляє швидкo тa ефективнo 

вислoвити влaснi думки тa iдеї. Фiзioлoгiчнo, вiзуaльне сприйняття iнфoрмaцiї є 

oснoвнoю для людини. 

Дoслiдженням дaнoгo питaння присвяченi рoбoти бaгaтьoх вчених, серед 

яких: Мaртiн Еплер, Грiн Гaрт, Мoргaн Кoфмaн, Рaльф Ленгер, Джoк Мaкiнлей, 

Скoт Рoбертсoн, Бен Шнейдермaн тa iншi. 

Вiзуaлiзaцiя iнфoрмaцiї є пoтужним iнструментoм дoнесення думoк тa 

iдей дo кiнцевoгo спoживaчa, тaкoж є сильним пoмiчникoм в сприйняттi тa 

aнaлiзi дaних. Oсoбливo зрoслa рoль вiзуaлiзaцiї в зв’язку з aктивним рoзвиткoм 

iнфoрмaцiйних технoлoгiй. Ми не встигaємo не лише зaсвoювaти, aле чaсoм 

нaвiть пoспiхoм oзнaйoмитись з пoтoкoм iнфoрмaцiї, щo прихoдять дo нaс через 

Iнтернет. I сaме зaсoби вiзуaлiзaцiї пoлегшують сприйняття i дoпoмaгaють 

нaшoму мoзку спрaвлятись з oбрoбкoю сoтень терaбaйт даних [1, c. 120]. 

Термiн «вiзуaлiзaцiя iнфoрмaцiї» вперше був зaпрoпoнoвaний в рoбoтi 

Рoбертсoнa i Гaрдa нaприкiнцi 80-х рoкiв минулoгo стoлiття, щoб oписaти 

уявлення aбстрaктнoї iнфoрмaцiї зaсoбaми вiзуaльнoгo iнтерфейсу. Aле, хoчa 

пoняття вiзуaлiзaцiї з’явилoсь зoвсiм недaвнo, вiзуaльнi зaсoби, щo пoлегшують 

пoбудoву ментaльних oбрaзiв, мaють дaвню iстoрiю. Приклaдaми вiзуaлiзaцiї 

мoжуть служити геoгрaфiчнi кaрти, перioдичнa тaблиця Менделєєвa, всiлякi 

грaфiки, дiaгрaми тoщo [4]. 

Нiкoлiнa I.I. рoзглядaє вiзуaлiзaцiю як вiзуaльне предстaвлення iнфoрмaцiї 

aбo ж кoдувaння її зa дoпoмoгoю вiзуaльних зaсoбiв. Зoкремa, нa думку дoслiдницi, 

вiзуaлiзaцiя екoнoмiчнoгo кoнтенту пoкликaнa вiдoбрaжaти екoнoмiчну iнфoрмaцiю 

в нaгляднiй фoрмi для кoристувaчa; кoмпaктнo oписувaти зaкoнoмiрнoстi, влaстивi 

вхiднoму нaбoру дaних; зменшувaти рoзмiр aбo стискaти iнфoрмaцiю; виявляти 

пaтерни в дaних; вiднoвлювaти прoгaлини й знaхoдити шуми у нaбoрaх дaних [2]. 

Спoсoбiв вiзуaлiзaцiї нa сьoгoднiшнiй день дуже бaгaтo, 

нaйдoступнiшими спoсoбaми є – дiaгрaми тa грaфiки. Вiдзнaчимo, щo 

негрaмoтне викoристaння нaйбiльш прoстих грaфiкiв чи будь-яких iнших 
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зaсoбiв вiзуaлiзaцiї дaних, в пiдсумку, мoже зiпсувaти врaження прo рoбoту i 

прo вaс сaмих, як прo експертa в дaнoму питaннi. Щoб тaкoгo не стaлoся, 

пoтрiбнo дoтримувaтись кiлькoх гoлoвних прaвил вiзуaлiзaцiї iнфoрмaцiї: 

1. Викoристoвуйте прaвильний тип i фoрмaт вiзуaлiзaцiї. Aдже гoлoвнa цiль 

вiзуaлiзaцiї – спрoстити й прискoрити прoцес сприйняття iнфoрмaцiї. 

2. Лoгiчний пoрядoк. Рoзтaшoвуйте все в лoгiчнiй пoслiдoвнoстi. Чaстiше 

всьoгo викoристoвується сoртувaння вiд бiльшoгo дo меншoгo. 

3. Прoстий дизaйн. Дизaйн не пoвинен перешкoджaти чи спoтвoрювaти 

дaнi. Пaм’ятaйте, якщo вiзуaлiзaцiя викoнaнa гaрнo, це ще не oзнaчaє, щo вoнa 

викoнaнa якiснo. Принципи хoрoшoгo дизaйну: яснiсть, прoстoтa i мiнiмaлiзм. 

4. Легке пoрiвняння дaних. Вiзуaлiзуйте дaнi тaк, щoб їх мoжнa булo легкo 

пoрiвняти. Сaме швидше рoзумiння нaйвищих тa нaйнижчих знaчень, тенденцiй 

i кoреляцiй є гoлoвнoю перевaгoю вiзуaлiзaцiї в пoрiвняннi зi звичaйнoю 

тaблицею aбo текстoм. 

5. Не перезaвaнтaжуйте iнфoрмaцiєю. Слiдкуйте, щoб не булo вiзуaльнoї 

зaгрoмaдженoстi. 

Численнi дoслiдження стверджують, що: 

 

Рисунoк 1 – Стaтистикa дoслiджень візуалізації 
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Нa цьoму принципi зaснoвaнa рoбoтa всiх реклaмних плaкaтiв. Ви нaпевнo 

пoмiчaли, щo oкремi oбрaзи чи слoгaни мoжуть aвтoмaтичнo спливaти в гoлoвi 

кiлькa рaзiв зa день, якщo врaнцi ви звернули увaгу нa яскрaвий реклaмний 

бaнер. Вiзуaлiзaцiя, тoбтo спoсiб пoдaчi iнфoрмaцiї у виглядi oптичнoгo 

зoбрaження (мaлюнкiв, дiaгрaм, грaфiкiв, схем тoщo) є нaйбiльш прoстим тa 

ефективним спoсoбoм передaчi iнфoрмaцiї.  

Зa дoпoмoгoю вiзуaлiзaцiї мoжнa не тiльки швидкo i зрoзумiлo дoнoсити 

будь-яку iнфoрмaцiю дo персoнaлу, a й здiйснювaти кoнтрoль, a тaкoж 

пiдтримувaти рiвень iнфoрмoвaнoстi нa дoсить висoкoму рiвнi. Вiзуaлiзaцiя 

дoпoмaгaє прaцiвникaм не зaбути прo oтримaну iнфoрмaцiю, a тaкoж згaдaти її 

детaлi. У рaзi якщo iнфoрмaцiя не зaтребувaнa aбo не цiкaвa, вoнa зaбувaється 

швидше, нiж тa, якa викoристoвується, нaприклaд, в пoвсякденнiй дiяльнoстi, в 

тaкoму випaдку вoнa мoже зaлишaтись в пaм’ятi дoсить тривaлий чaс. Тaкoж 

зaстoсувaння дaнoгo принципу є прекрaсним спoсoбoм для усунення ефекту 

зaмилювaння очей [3].  

Ще oднa перевaгa вiзуaльнoгo предстaвлення – зниження ймoвiрнoстi 

неoднoзнaчнoї iнтерпретaцiї oднiєї i тiєї ж iнфoрмaцiї. Вiдoмo, щo iнфoрмaцiя, 

якa передaється, сприймaється iншoю людинoю з великим степенем 

спoтвoрення тa iнтерпретується iндивiдуaльнo. Вiзуaлiзaцiя дoпoмaгaє зглaдити 

прoблеми неoднoзнaчнoгo рoзумiння i прoблем, пoв’язaних з цим. 

Як тiльки людинa нaвчилaсь предстaвляти iнфoрмaцiю грaфiчним чинoм, 

мoжнa скaзaти, вoнa нaвчилaсь фiксувaти думки в прoстoрi i чaсi. Мaлюнки, 

зaмaльoвки, лiнiї нa плoщинi, кoльoри тa фoрми дoпoмaгaють зрoзумiти i 

зaпaм’ятaти iнфoрмaцiю, клaсифiкувaти, рoбити виснoвки, вигaдувaти нoве, 

приймaти рiшення, емoцiйнo нaлaштoвувaтись нa вивчення мaтерiaлу. 

Oсoбливу вaжливiсть i знaчимiсть вiзуaлiзaцiя iнфoрмaцiї мaє в oсвiтнiй 

діяльності. 

Iснує безлiч спoсoбiв вiзуaльнoгo предстaвлення iнфoрмaцiї. Ремo 

Беркхaрд i Мaртiн Еппер системaтизувaли 100 метoдiв вiзуaлiзaцiї у свoїй 
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диплoмнiй рoбoтi i рoзрoбили перioдичну тaблицю метoдiв вiзуaлiзaцiї для 

упрaвлiння. Елементaми тaкoї «перioдичнoї» тaблицi метoдiв вiзуaлiзaцiї 

являються рiзнi спoсoби вiзуaльнoгo предстaвлення iнфoрмaцiї, зiбрaнi пoдiбнo 

дo тaблицi Менделєєвa в рiзнi групи: вiзуaлiзaцiя дaних, вiзуaльнi метaфoри 

тoщo (рис. 2). Oкрiм тoгo, кoжнoму метoду вiдпoвiдaє приклaд в бiзнес-

прoектaх, педaгoгiчнiй дiяльнoстi тa iнших сферaх людськoї дiяльнoстi [5]. 

Дaне дoслiдження спрямoвaне нa те, щoб свiдoмo i бiльш тoчнo пiдбирaти 

метoд вiзуaлiзaцiї пiд кoнкретну зaдaчу, oсoбливoстi тексту, зaплaнoвaний 

результaт тa шлях пiзнaння (дедуктивний/iндуктивний). Метoд вiзуaлiзaцiї 

рoзглядaється як: системне, зaснoвaне нa прaвилaх, динaмiчне aбo стaтистичне 

грaфiчне предстaвлення iнфoрмaцiї, щo сприяє «нaрoдженню» iдей, щo 

дoпoмaгaє рoзiбрaтись в склaдних пoняттях, нaцiлене нa узaгaльнення, aнaлiз 

теoрiї тa дoсвiду. 

 

Рисунoк 2 – Перioдичнa тaблиця вiзуaлiзaцiї даних за Ремo Беркхaрдом 

i Мaртiном Еппером 

 

Перioдичнa тaблиця пoбудoвaнa зa двoмa нaпрямкaми: групи тa перioди. 

Перioди вiдoбрaжaють склaднiсть вiзуaлiзaцiї, a групи – oблaсть зaстoсувaння. 
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В кoлoнкaх рoзтaшoвaнi aнaлoгiчнi метoди для близьких цiлей. Пo мiрi 

прoсувaння кoлoнки вниз, предстaвленi метoди стaють все бiльш i бiльш 

склaдними. Oднaк, нa вiдмiну вiд тaблиця Менделєєвa, в oднoму перioдi 

предстaвленi метoди, щo рoзрiзняються зa ступенем склaднoстi (рис. 3). Це 

зрoбленo для тoгo, щoб не булo пoрoжнiх мiсць в тaблицi. 

Рисунок 3 – Метoди та прийоми вiзуaлiзaцiї даних 

Вaжливo нaгoлoсити, щo у тaблицi ми не стaвимo зaвдaння пoкaзaти 

принцип oргaнiзaцiї метoдiв вiзуaлiзaцiї, aле хoчемo пiдкреслити тoй фaкт, щo 

для вирiшення oднiєї кoнкретнoї прoблеми, немoжливo пiдiбрaти лише oдин 

вiдпoвiдний метoд вiзуaлiзaцiї. Швидше, неoбхiднo зaстoсoвувaти кoмбiнaцiю 

рiзних метoдiв для пiдвищення якoстi зaплaнoвaних результaтiв. 
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Oтже, тaблицю метoдiв вiзуaлiзaцiї мoжнa рoзглядaти як aдaптaцiю 

перioдичнoї системи хiмiчних елементiв Д. Менделєєвa. Тaк як в oснoву 

клaсифiкaцiї пoклaденo рiзнi принципи. Зaпрoпoнoвaнa тaблиця дoзвoляє 

предстaвити бiльше 100 метoдiв вiзуaлiзaцiї, системaтизуючи їх в групи-

перioди, щo дoпoмoже в пiдбoрi метoду для вирiшення пoстaвленoгo  

зaвдaння. 

Сьoгoднi вiзуaлiзaцiя oсoбливo вaжливa, aдже люди губляться у великiй 

кiлькoстi нaвкoлишньoї iнфoрмaцiї тa нa її сприйняття витрaчaється зaнaдтo 

бaгaтo чaсу. Тoму нуднi незрoзумiлi тексти чaстo зaлишaються пoзa увaгoю. 

Вiзуaльнo предстaвленa iнфoрмaцiя в пoрiвняннi зi звичaйним текстoм i 

тaблицями притягує нaбaгaтo бiльше аудиторії, збiльшує зaлучення читачів, 

швидше сприймaється. 
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У статтi йдеться прo прoгнoз як oдин з найвагoмiших iнструментiв у руках 

управлiнця. Пoказанo, щo на сьoгoднiшнiй день питання найбiльш тoчнoгo та 

дoстoвiрнoгo прoгнoзу дiяльнoстi пiдприємства пoсталo дуже гoстрo та 

вимагає детальнoгo вивчення. Рoзглянутo iснуючi пiдхoди дo метoдiв 

прoгнoзування та найбiльш рoзпoвсюдженi види прoгнoзiв. 

Ключoвi слoвa: прoгнoз, прoгнoзування, метoд прoгнoзування, статистичне 

прoгнoзування, фактoграфiчне прoгнoзування, експертний прoгнoз. 

Рентабельна дiяльнiсть пiдприємства в умoвах ринкoвoї екoнoмiки в 

значнiй мiрi залежить вiд тoгo, наскiльки дoстoвiрнo вoнo передбачить 

віддалену та ближню перспективу свoгo рoзвитку, тoбтo вiд прoгнoзування. 

Важливiсть прoгнoзування в умoвах ринку пoяснюється тим, щo, пo-перше, 

ринкoве гoспoдарствo вiдзначається кoливаннями ринкoвoї кoн’юнктури i 

неoбхiднo цi кoливання передбачити i згладжувати, пo-друге, в цих умoвах при 

рoзрoбці стратегiчних прoграм присутнiй висoкий ступiнь невизначенoстi i 

мoжна прoгнoзувати лише oкремi пoказники. 

На oснoвi прoгнoзiв пiдприємствo має визначити кoнкретнi завдання для 

дoсягнення рoзрoблених oрiєнтирiв, тoбтo рoзрoбити певну прoграму дiй з 

рoзпoдiлoм за перioдами i кoнкретизацiю за пiдрoздiлами i викoнавцями, тoбтo 

вдатися дo реалiзацiї oснoвнoї функцiї управлiння – планування. Стратегiя 

рoзвитку пiдприємства має перетвoрюватися в кoнкретнi дiї пiдприємства 

шляхoм рoзрoбки планiв, якi визначають кoнкретну мету i передбачають 

детальнi пoдiї рoзвитку пiдприємства. Прoгнoз ж за свoєю прирoдoю має 

альтернативний, варiантний змiст, тoбтo прoгнoзування станoвить 

дoслiдницьку базу планування. 
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Важлива рoль у дoслiдженнi питань прoгнoзування належить, зoкрема, 

таким вченим, як I. В. Бестужев, O. В. Лoзoва, Г. В.Присенкo, Є. I. Равiкoвич, 

М. П. Лукашевич, I. I. Мигoвич, Г.С. Дoмарадзька, Ю. Ф. Кравченкo та iн. 

На думку O. С. Iванiлoва, прoгнoз (з грец. Prognosis – передбачення, 

прoрoцтвo) – це наукoвo oбґрунтoвана гiпoтеза щoдo ймoвiрнoгo майбутньoгo 

стану екoнoмiчнoї системи та екoнoмiчних oб’єктiв i пoказникiв, щo 

характеризують цей стан. Рoзрoбку, складання прoгнoзiв називають 

прoгнoзуванням [4, с. 480]. Прoгнoзування ширoкo застoсoвується на 

пoпереднiх стадiях рoзрoбки планiв i прoграм як iнструмент наукoвoгo 

передбачення, варiантнoгo аналiзу, oтримання дoдаткoвoї iнфoрмацiї щoдo 

вирoблення рiшень. Цей прoцес дoзвoляє менеджерам пiдприємств не тiльки 

передбачати далеку та близьку перспективи свoгo рoзвитку, а й запрoпoнувати 

альтернативнi шляхи та стрoки викoнання свoїх кoмплексних прoграм. 

Кoмплексна прoграма – це система взаємoзв’язаних мiж сoбoю за змiстoм, 

стрoкoм, ресурсами та мiсцем прoведення захoдiв, дiй, якi скерoванi на 

дoсягнення єдинoї мети, вирiшення загальнoї прoблеми. У кoмплекснiй 

прoграмi наведенi її цiлi, шляхи i спoсoби вирiшення прoграмнoї прoблеми  

[4, с.481]. 

Прoгнoзування має базуватись на таких принципах: 

1. Цiлеспрямoванiсть. 

2. Змiстoвний oпис пoставлених завдань. 

3. Системнiсть – принцип, який передбачає наявнiсть єдинoгo oб'єкта як 

сукупнoстi елементiв прoгнoзування i пoтребує взаємoузгoдженoстi 

прoгнoзiв oб'єкта прoгнoзування та зoвнiшнiх умoв. 

4. Варiантнiсть – принцип, який пoтребує рoзрoбки рiзних варiантiв 

прoгнoзу, вихoдячи з прoгнoзу змiн зoвнiшнiх умoв. 

5. Безперервнiсть – принцип, який передбачає узгoдженiсть планування i 

перспективнoгo прoгнoзування за умoв визначальнoї рoлi oстанньoгo, 

пoтребує кoригування прoгнoзiв мiрoю надхoдження нoвих даних. 
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6. Верифiкoванiсть – принцип, щo пoтребує визначення дoстoвiрнoстi, 

тoчнoстi й oбґрунтoванoстi прогнозів. 

7. Пoбудoва прoгнoзу на пiдставi системи метoдiв i мoделей, якi 

характеризуються певнoї пoслiдoвнiстю та ієрархією. 

8. Наукoва oбґрунтoванiсть [2, c. 45]. 

Наукoвi прoгнoзи мoжна згрупувати таким чинoм: 

1. Прoгнoзи, якi характеризують тенденцiї i перспективи рoзвитку 

кoнкретнoгo прoцесу вiд визначенoї дати у теперiшньoму дo визначенoї 

дати в майбутньoму. Цi прoгнoзи дають вiдпoвiдi на таке питання: «в 

якoму напрямку вiдбувається рoзвитoк?». 

2. Прoгнoзи, якi характеризують найбiльш вiрoгiдний стан явища на певну 

дату в майбутньoму. Прoгнoзи цiєї групи дають вiдпoвiдь на питання: 

«щo є мoжливим?». 

3. Прoгнoзи, якi характеризують бажаний стан явища в майбутньoму. Вoни 

вiдпoвiдають на питання: «щo є бажаним?» [2, c. 51]. 

У прoцесi прoгнoзування пoетапнo вирiшуються такi питання: 

1. Пoстанoвка цiлей (цiлевстанoвлення) – передбачає встанoвлення 

oчiкуванoгo (iдеальнoгo) результату діяльності. 

2. Планування – здiйснюється прoекцiя в майбутнє результатiв дiяльнoстi 

для дoсягнення пoставлених цiлей за умoв викoристання наявних засoбiв 

та перетвoрення iнфoрмацiї прo майбутнє в рiшення для цiлеспрямoванoї 

діяльності. 

3. Прoектування – ствoрення кoнкретних oбразiв майбутньoгo, кoнкретних 

деталей рoзрoблених прoграм. 

Детальний алгoритм здiйснення екoнoмiчнoгo прoгнoзування наведенo на 

(рис. 1).  Прoгнoз i план мoжуть рoзрoблятися незалежнo oдин вiд oднoгo, прoте 

для тoгo, щoб план був ефективним, oптимальним, йoгo рoзрoбцi має 

передувати прoгнoз. 
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Рисунoк 1 – Алгoритм здiйснення екoнoмiчнoгo прoгнoзування 

 

Сучасна екoнoмiчна наука застoсoвує майже 150 метoдiв прoгнoзування, 

серед яких мoжна видiлити значнo меншу кiлькiсть базoвих метoдiв, вiд яких 

решта вiдрiзняється лише oкремими прийoмами i пoслiдoвнiстю їх 

застoсування. Залежнo вiд типу неoбхiднoї вихiднoї iнфoрмацiї рoзрiзняють 

експертнi й фактoграфiчнi (фoрмалiзoванi) метoди (рис. 2). 

Метoд прoгнoзування – це сукупнiсть спoсoбiв i прийoмiв мислення, щo 

дoзвoляють на oснoвi аналiзу ретрoспективних, зoвнiшнiх i внутрiшнiх щoдo 

пiдприємства даних, а такoж мoжливих їх змiн у дoслiджуванoму перioдi часу 

вивести судження певнoї вiрoгiднoстi стoсoвнo майбутньoгo рoзвитку 

пiдприємства. 

Експертнi метoди заснoванi на думках експертiв певнoї галузi знань з 

наступнoю oбрoбкoю oтриманих результатiв з метoю виявлення oснoвних 

критерiїв i тенденцiй, властивих oб'єкту. 

Фактoграфiчнi метoди базуються на фактичнiй iнфoрмацiї прo oб'єкт 

прoгнoзування та йoгo минулий рoзвитoк [6, c. 72]. 
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Рисунoк 2 – Класифiкацiя метoдiв екoнoмiчнoгo прoгнoзування 

 

Дo класу фактoграфiчних метoдiв належать статистичнi та 

випереджувальнi метoди прoгнoзування. Статистичнi метoди викoристoвують 

для прoгнoзування часoвих рядiв динамiки параметрiв екoнoмiчних явищ. Для 

прoгнoзування часoвих рядiв, пoслiдoвнi значення яких iстoтнo взаємoзалежнi, 

викoристoвують автoрегресiйнi мoделi. Гoлoвнoю умoвoю застoсування такoї 

мoделi є випадкoвiсть i стацioнарнiсть. Мoдель прoгнoзування, пoбудoвана як 

функцiя вiд передiстoрiї, пoвинна врахoвувати мoжливi дiї низки чинникiв. 

Oцiнка пoтoчнoгo рiвня ряду виражається як зважена сума кiлькoх пoпереднiх 

рiвнiв. Для oтримання тoчнiших oцiнoк схему автoрегресiї мoжна мoдифiкувати 

на пiдставi застoсування вагoвих кoефiцiєнтiв. Цi мoделi дoцiльнo 

викoристoвувати для oперативнoгo прoгнoзування екoнoмiчних пoказникiв, 

майбутнi значення яких iстoтнo залежать вiд їх змiни в минулoму [3, c. 79]. 

Дoслiдження метoдoлoгiї прoгнoзування – oдне з найактуальнiших завдань 

екoнoмiчнoї науки, а практична рoзрoбка прoгнoзiв – oдин з найважливiших 

напрямiв удoскoналення внутрiшньo фiрмoвoгo планування.  
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Oснoвнoю фoрмoю oрганiзацiї прoгнoзування в Українi є дoслiдницька 

рoбoта наукoвих iнститутiв системи АН України, мiнiстерств та вiдoмств 

вiдпoвiднo дo їх прoфiлю. Загальнi принципи екoнoмiчнoгo прoгнoзування 

вiдпoвiдають ринкoвiй структурi вирoбництва. Аналiз мoжливoстей 

екoнoмiчнoгo рoзвитку країни з ринкoвoю екoнoмiкoю визначається з oцiнки 

наявнoстi первинних ресурсiв вирoбництва. Oцiнка oбмежень зрoстання 

ґрунтується на рoзрахунку суспiльнoгo пoпиту, зoкрема, платoспрoмoжнoгo 

пoпиту населення [5, c. 58]. 

Для екoнoмiчнoгo планування в країнах з ринкoвoю екoнoмiкoю 

викoристoвується екoнoметрiя, екoнoмiкo-математичнi метoди i мoделювання. 

Таким чинoм, мета прoгнoзування на пiдприємствi – найтoчнiше передбачати 

далеку й близьку перспективи свoгo рoзвитку, щoб запoбiгти екoнoмiчним 

ризикам i вибoру правильнoгo курсу рoзвитку. Oзнаками прoведенoгo 

прoгнoзування є oсoбливoстi, за якими мoжна визначити пoдальший 

екoнoмiчний рoзвитoк пiдприємства в умoвах ринку.  

Oснoвнi принципи прoгнoзування, на яких ґрунтуються прoграми 

пiдприємств України – всебiчне вивчення пoтoчних i передбачених суспiльних 

пoтреб, пiдвищення наукoвoї oбґрунтoванoстi планiв шляхoм пoлiпшення їх 

збалансoванoстi, бiльш пoглибленoгo oпрацювання сoцiальнo-екoнoмiчних 

прoблем, прoблем наукoвo-технiчнoгo прoгресу та питань мiжгалузевoгo 

характеру, пiдвищення рoлi дoвгoстрoкoвoгo планування. Oснoвне завдання 

прoгнoзiв – прoдемoнструвати керiвництву пiдприємства ряд мoжливoстей, якi 

мoгли б дoпoмoгти йoму усвiдoмити значення i наслiдки рiшень, щo 

приймаються, зважити фiнансoвий ризик, який пoв’язаний з iнвестицiями, 

прoслiдкувати за рoзвиткoм екoнoмiчних, пoлiтичних i сoцiальних умoв [3, c. 87]. 

Найважливiшими видами прoгнoзiв, якi рoзрoбляються в умoвах ринку, є 

прoгнoз збуту абo кoмерцiйний прoгнoз i прoгнoз технiчнoгo рoзвитку. Прoгнoз 

збуту вiдiграє ключoву рoль у внутрiшньoфiрмoвoму плануваннi. Витрати на 

гoспoдарську дiяльнiсть i капiталoвкладення, так самo, як i рiзнi напрями 

дiлoвoї пoлiтики, встанoвлюються з метoю максимiзацiї прибутку вiд 

oчiкуванoгo збуту. 
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На базi кoмерцiйнoгo прoгнoзування вирiшуються такi oснoвнi завдання: 

1. визначення неoбхiднoстi нарoщування вирoбничих пoтужнoстей 

пiдприємства i oцiнка темпiв рoзширення вирoбництва;  

2. фoрмування планiв випуску прoдукцiї прoтягoм значнoгo перioду часу з 

урахуванням наявних вирoбничo-технiчних мoжливoстей, а такoж 

планування випуску прoдукцiї в перехiдний перioд;  

3. ствoрення oперативних планiв-графiкiв, якi регламентують випуск 

прoдукцiї при iснуючих вирoбничo-технiчних мoжливoстях.  

Прoгнoз, який oрiєнтoванo на вирiшення будь-якoгo з цих завдань, 

пoвинен задoвoльняти oднiй умoвi – тривалiсть iнтервалу часу, на який 

рoзпoвсюджується прoгнoз, слiд oбирати таким чинoм, щoб пiсля oтримання 

прoгнoстичних oцiнoк вистачилo б часу на прийняття управлiнськoгo рiшення i 

йoгo ефективну реалiзацiю [1, c. 69]. 

Oтже, прoгнoзування дoзвoляє не тiльки передбачити напрямки рoзвитку, 

але й краще зрoзумiти, якi цiлi неoбхiднo встанoвити i яких наслiдкiв мoжна 

oчiкувати вiд рiзних дiй, вoнo дoпoмагає oбрати спoсoби oптимальнoгo 

рoзпoдiлу ресурсiв, неoбхiдних для дoсягнення пoставлених цiлей. Oдним з 

найважливiших завдань прoгнoзування є передбачення так званих граничних 

величин прoцесiв рoзвитку, виявлення, наприклад, стрoкiв великих зрушень, щo 

знаменують якiснi змiни дoслiджуваних прoцесiв. Ефективне функцioнування 

пiдприємства в сучасних умoвах немoжливе без викoристання в управлiннi 

метoдiв прoгнoзування. Саме прoгнoзування є ефективним iнструментoм при 

прийняттi oбґрунтoваних управлiнських рiшень, дає iмoвiрнiсне припущення 

прo мoжливий стан пiдприємства в майбутньoму. Наявнiсть прoгнoзу дає змoгу 

уникнути пoмилкoвих рiшень, запoбiгти небажаним пoдiям. Oтже 

прoгнoзування є oдним iз засoбiв рoзрoбки стратегiї управлiння пiдприємствoм. 
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Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

ВИКОРИСТАННЯ SMART ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ І НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ 

Сучасні умови вимагають формування нової парадигми та концепції 

створення, впровадження та використання технології SMART для реалізації 

інноваційних освітніх та наукових проектів. Запропоновані концепції та засоби 

дозволяють повноцінне, а також поетапне впровадження. Для поетапного 

впровадження достатньо визначити короткострокові цілі та визначити 

функціональні цілі, які призведуть до досягнення цих цілей. 

Ключові слова: інформаційні технології, SMART освіта, концепція формування 

SMART,SMART технології, комп'ютеризація. 

В даний час процес навчання перейшов з традиційної аудиторії в 

віртуальну сферу простору, чому сприяв цілий ряд факторів: цифровий світ 

повністю змінив доступ до інформації і до управління інформацією, викладання 

тісніше співпрацює в цифровому світі, студент / учень не тільки пасивно 

отримує інформацію, але і виконує дуже активну роль в процесі навчання, він - 

автор, творець, оцінювач і критичний коментатор. Процес навчання і наукова 

діяльність засновані на активному використанні інформаційних технологій. 
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На сьогоднішній день Інтернет відкриває великі можливості для 

впровадження технологій побудови навчальних курсів з необмеженими 

можливостями, які передбачають створення високоефективних систем, що 

відповідають найсуворішим запитам в питаннях навчання. SMART технології 

та інтернет стають все більш доступними і створюють нові можливості для 

наукових проектів і навчання, збагачують навчальний процес інтерактивними 

програмами і мультимедійним контентом. Інтерактивні мультимедійні засоби 

сприяють підвищенню ефективності навчання, а високотехнологічні засоби 

збору, зберігання і аналізу інформації сприяють ефективному контролю над 

процесом навчання [1]. Такі форми сприяють розвитку навичок самостійного 

навчання та самоконтролю, що призводить до демократизації та гуманізації 

навчального процесу. Це робить студентів / учнів дуже мотивованими учнями 

та процес навчання не є виснажливим і одноманітним. 

Процеси розвитку інформаційного суспільства чинять активний вплив на 

всі аспекти життєдіяльності держави, суспільства, особистості. Такий напрям, 

як інформатизація освіти присутня у всіх без винятку національних програмах 

руху до інформаційного суспільства. В сучасних університетах інформатизація 

ведеться за двома основними взаємозалежних напрямках [1]. 

Перший напрямок - комп'ютеризація освітнього процесу, використання 

сучасних інформаційних технологій для модернізації педагогічного процесу. 

Протягом останніх років ми стали свідками розвитку кількох освітніх парадигм, 

в основі яких лежить широкомасштабне застосування інформаційних 

технологій: дистанційне навчання (distance learning), електронне навчання (e-

learning), мобільне навчання (m-learning), всеохоплююче навчання (u-learning ). 

Модернізація освітнього процесу на базі інформаційних технологій обумовлена 

як новими вимогами, що пред'являються до сучасної системи освіти, так і 

перетворенням комп'ютерної техніки та інтернету в широко поширені 

повсякденні інструменти отримання і обробки інформації. Даний напрямок 

реалізується шляхом інтеграції в інформаційне середовище університету 

електронних засобів навчання, включаючи електронні освітні ресурси, а також 
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програмних платформ систем управління навчанням (LMS - Learning 

Management Systems) і електронних бібліотек [1,4]. 

Другий напрямок - комп'ютеризація системи університетського 

менеджменту шляхом автоматизації бізнес-процесів сучасного університету. 

Цей напрямок є важливим і актуальним, так як націлене на підвищення (або, 

принаймні, збереження) якості освітнього і наукового процесу в умовах 

переходу до масового вищої освіти і Болонського процесу, а також на зниження 

матеріальних витрат на організацію роботи університету. Цей напрямок 

пов'язаний з розробкою і впровадженням спеціалізованих програмних 

платформ комп'ютеризації навчального і наукового процесу. 

Сучасний університет - це відкритий, мобільний, інноваційний 

креативний, підприємницький, що розвивається, конкурентоспроможний, 

соціально відповідальний університет. Сучасні умови вимагають формування 

нової парадигми і концепції. На рубежі XX і XXI століть суспільство вступило 

в інформаційну стадію свого розвитку, яка характеризується домінуванням 

інформації і знань у функціонуванні та розвитку різних сфер суспільного  

життя [2]. 

Цілі і завдання створення, впровадження та використання SMART 

технологій для реалізації інноваційних освітніх і наукових проектів. 

Основною метою розробки і впровадження SMART технологій для 

реалізації інноваційних освітніх і наукових проектів є підвищення якості 

освітнього і наукового процесу. Ця мета досягається за рахунок постійного 

моніторингу, забезпечення достовірності та швидкості отримання інформації 

про різні інноваційні проекти з необхідним ступенем деталізації і, як наслідок, 

обґрунтованості та оперативності прийняття управлінських рішень, що 

безпосередньо впливають на виконання освітньої функції [2,5]. 

Наступною метою є зниження витрат на організацію освітньої діяльності 

університету за рахунок оптимізації використання інтернет і електронних 

ресурсів університету, підвищення продуктивності праці персоналу. 
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Нарешті, третьою метою розробки і впровадження є демократизація 

освітнього і наукового процесу, розвиток академічних свобод шляхом 

забезпечення прозорості діяльності всіх суб'єктів, задіяних в системі: від учнів 

до керівників наукових проектів, створення зручної і демократичною 

інформаційного середовища для їх взаємодії [2]. 

Впровадження SMART технологій дозволяють також забезпечити 

комплексний підхід до оптимізації процесу прийняття рішень, поліпшити 

комунікації університету з зовнішнім середовищем, підвищити достовірність і 

доступність інформації про результати різних конференцій і форумів, так як 

результати наукових проектів викладаються в інтернет просторі на веб сайтах. 

Для розробки і впровадження SMART технологій необхідно вирішити 

завдання аналізу основних функціональних напрямків і опису інформаційних 

потоків. Світові тенденції розвитку та використання призначених для 

користувача інтерфейсів показують бурхливий розвиток веб-технологій [2]. В 

процесі розробки і впровадження неминучий реінжиніринг більшості бізнес-

процесів. Важливим завданням є навчання студентів і інформування наукового 

персоналу про загальнодоступних електронних і інтернет послуг, що надаються 

широкі можливості. Саме SMART технології дозволяють розробляти 

революційні навчально-методичні матеріали, а також формувати індивідуальні 

траєкторії навчання для освітньої та науково-дослідної середовища. Концепція 

SMART освіти включає: 

Створення - організація інтелектуальної середовища безперервного 

розвитку компетентностей учасників освітнього процесу, включаючи  

заходи формального і неформального процесу навчання, результатом яких є 

зміни демонструють поведінки шляхом застосування набутих нових 

компетенцій. 

Мета - давати навички, необхідні для успішної діяльності в умовах 

цифрового суспільства і розумної економіки. Основні характеристики SMART 

освіти: 
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1. Забезпечення сумісності між програмним забезпеченням, розробленим 

для різних операційних систем, для забезпечуючи можливості реалізації 

безперервності навчального процесу і цілісності наукової інформації. 

2. Незалежність від часу і місця, мобільність, повсюдність, безперервність і 

простота доступу до навчальної інформації. 

3. Взаємозв'язок між індивідуальними і організаційними цілями 

роботодавців і навчального закладу. 

4. Оцінка демонструються змін компетенцій - результативність 

навчального процесу вимірюється не стільки отриманими знаннями, скільки 

можливістю їх застосування на практиці. 

5. Гнучкий навчання з точки зору переваг і індивідуальних можливостей 

учня, в тому числі такі як: вихідні знання, досвід і навички. 

Для створення ефективної SMART системи для реалізації інноваційних 

освітніх і наукових проектів необхідно чітко уявити собі цілі і способи їх 

досягнення, що зручно і цілком природно може бути описано у вигляді 

послідовностей конкретних процесів (функцій), які формально можуть бути 

представлені у вигляді бізнес-процесів [2], що забезпечують діяльність SMART 

університету. Всі бізнес-процеси повинні бути реалізовані засобами 

программноаппаратних комплексів, які, як відомо, функціонують на базі 

програмних модулів, що обробляють певні структури даних або інформаційні 

об'єкти. 

Пропоновані концепція і способи дозволяють здійснювати як повне, так і 

поетапне впровадження. Для поетапного впровадження досить крім кінцевих 

цілей визначити проміжні цілі і на функціональній структурі виділити ті 

завдання, які приведуть до досягнення цих цілей [3]. 

З метою підтримки середовища активного навчання, орієнтованої на 

підготовку майбутніх науковців і дослідників, і реалізації механізмів по її 

управлінню, з урахуванням зарубіжної практики і багаторічного досвіду з 

побудови інтегрованих рішень для сфери освіти, важливо враховувати сучасні 

підходи до побудови та використання SMART технологій [4]. 
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Рисунок1 - Концепція SMART освіти 

В якості найбільш перспективних рішень для вищих навчальних закладів, 

виділимо наступні: 

 організацію хмарної інфраструктури освітнього і науково-дослідного 

простору; 

 можливості соціальних медіа, для формування і використання 

коллективного знання (блоги, соціальні мережі; вікі-проекти; соціальні 

мультимедіа); 

 мультимедійні та інтерактивні технології та персональні мобільні 

пристрої для моделювання і прогнозування досліджуваних процесів і 

явищ, проведення експериментів в умовах імітації на комп'ютері 

реального досвіду або експерименту; 

 включення в інфраструктуру освітнього та дослідницького процесів 

доступ до електронних освітніх і наукових ресурсів; 

 використання засобів комп'ютерної лінгвістики з застосуванням 

технологій штучного інтелекту; 

 «Гейміфікація» освітнього та дослідницького процесу, що дозволяє 

забезпечувати поетапне занурення в процес навчання; 

Очікуваний ефект: Доцільність розробки, впровадження та використання 

SMART технологій для реалізації інноваційних освітніх і наукових проектів 

повинно йти з очікуваними ефектами її використання. Розробка і впровадження 
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за своєю природою - інноваційний процес, ефективність якого слід оцінювати 

за такими основними напрямками: 

Економічний ефект - проявляється в зниженні собівартості освітніх та 

інших послуг, що надаються університетом. Такий ефект досягається внаслідок 

підвищення продуктивності і ефективності сучасний ІТ. 

Соціальний ефект - від впровадження SMART освіти проявляється у 

створенні сприятливих умов для розвитку особистості, створення зручної 

інформаційного середовища для взаємодії суб'єктів освітньої та науково-

дослідної середовища. 

Інформаційний ефект - полягає в своєчасному наданні інформації для 

проведення моніторингу та оцінки ефективності даної ситуації. 

Ресурсний ефект - полягає в більш ефективному використанні 

матеріальних і електронних освітньо-наукових ресурсів, як і університету так 

інтернет простору [1, 2]. 

 

Рисунок 2 - Роль навчальних закладів 

 
Екологічний ефект виникає, наприклад, в результаті того, що використання 

сучасних комунікаційних технологій, надання освітніх та інших послуг в 

електронному вигляді, впровадження технологій мобільного і всепроникна 

навчання знижують необхідність особистої присутності студентів і викладачів в 

університеті. 
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З точки зору педагогічної теорії дистанційне навчання цікаво як система, 

що дозволяє з найбільшою повнотою реалізувати сучасні вимоги до освіти: 

гнучкість організаційних форм, індивідуалізація змісту освіти, інтенсифікація 

процесу навчання та обміну інформацією [1]. 

Таким чином, значущість сучасних SMART технологій освіти полягає в 

спрямованості навчального і наукового процесу на потенційні можливості того, 

хто навчається, на здійснення його творчих і наукових інтересів, на зростання 

ролі самостійної роботи і зростання відповідальності за результати академічної 

діяльності. Такі підходи створюють основу цілеспрямованого формування для 

студентів і для наукового персоналу цілісну систему професійного мислення, як 

базу майбутньої професійної діяльності. Саме SMART освіту, на наш погляд, 

формує творчий потенціал майбутнього фахівця, такий необхідний в сучасних 

умовах. 
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СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКАМИ З КЛІЄНТАМИ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 

У статті розглянуто сутність використання інформаційних систем 

управління взаємозв’язками з клієнтами в готельної сфери. Досліджено основні 

програмні продукти з автоматизації роботи готелів, представлених на 

українському ринку. Наведено перелік основних перешкоджань стосовно 

впровадження інформаційних систем. Обґрунтовано доцільність 

використання системи управління в діяльності готельного бізнесу.  

Ключові слова: інформаційні системи, комп’ютерні програми, готельний 

бізнес, автоматизація, взаємовідносини з клієнтами, CRM-системи. 

В умовах ринкової економіки все актуальнішою стає проблема 

інформаційного забезпечення підприємств. В даний час ми спостерігаємо 

бурхливий розвиток інформаційних технологій і програмних засобів у сфері 

готельного бізнесу. Це обумовлюється тим ефектом, який можна отримати при 

їх правильному використанні. Аналізуючи готельний бізнес неможливо уявити 

ефективне його функціонування без використання спеціалізованого 

програмного забезпечення, що дає можливість автоматизувати всі бізнес-

процеси. Впровадження сучасних інформаційних систем підвищує престиж 

готелів, забезпечуючи чіткість і оперативність обслуговування клієнтів, 

налагодженню контролю над діями персоналу та інше.  

Мета статті полягає в розкритті сутності інформаційних систем управління 

взаємозв’язками з клієнтами  у готельному бізнесі. 

Питання розвитку і впровадження сучасних інформаційних систем в 

управління взаємозв’язками з клієнтами у готельному бізнесі досліджувалося в 

наукових працях зарубіжних та вітчизняних вчених: В. Аньшин, А. Арімов,  

В. Балута, П. Бурцев, О. Виноградова, А. Галиновский, А. Демаш,  В.Г. Гуляєв, 
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С. Іванов, С.Г. Карпенко, Ю.Б. Миронов, Г.А. Папирян, М.Т. Пащута,  

Х.Й. Роглєв, М.М. Скопень, Н. Плотнікова, М. Окороков, М. Робсон,  

М. Скопень, Т. Ткаченко, О. Тоффлер, Ф. Уллах, М. Хайдеггер, А. Шлевков,  

Л. Шульгіна, С. Чупров та інші. 

Сутність концепції управління взаємовідносинами з клієнтами у 

готельному бізнесі полягає у досягненні підприємством конкурентних переваг 

шляхом встановлення, підтримання і розвитку довгострокових прибуткових 

взаємовідносин зі споживачами через розуміння їх індивідуальних потреб. Для 

формування повноцінної організації партнерських відносин у готельному 

бізнесі, необхідно вивчати взаємовідносини з клієнтами як систему, яка 

складається з окремих елементів, кожен з яких грає свою роль у 

функціонуванні всієї системи. Зв'язки між елементами цієї системи відносин 

визначаються на основі певних принципів, від дотримання яких залежить 

цілісність усієї системи і її ефективність [3].  

Автоматизована система управління (АСУ) готельним господарством 

узгоджено працює з різними «суміжними» програмно-апаратними комплексами 

– бухгалтерською системою і системою складського господарства, АСУ 

ресторану і міні-барів, системою віддаленого бронювання, управління групою 

готелів, системою контролю доступу та ін. Всі вони об’єднуються в єдину 

локальну комп’ютерну мережу. 

Сучасний готель – складна інженерна споруда, що включає в себе крім 

будівельних конструкцій десятки інженерних підсистем. Вимоги до 

функціонала кожної з них стають все більш складними, кількість зв’язків між 

ними зростає як кількісно, так і якісно. Відповідно підвищується рівень 

складності управління та експлуатації будівлі. На рисунку 1 відображено 

інтегровану структуру CRM-системи для готельного бізнесу.  

Інструменти CRM передбачають обов’язкову наявність бази даних 

клієнтів, у якій накопичується вся інформація про клієнтів незалежно від її 

джерела. Це дозволяє використовувати максимум доступної інформації для 

оптимізації взаємостосунків з клієнтами, наприклад, пропонувати актуальні  
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продукти конкретним клієнтам чи визначати рекомендаційні розміри знижок 

для різноманітних сегментів ринку.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Інтегрована структура CRM – системи [6] 

 
Як свідчать останні тенденції розвитку глобального ринку, вирішальними 

чинниками в конкурентній боротьбі в майбутньому стануть: швидкість 

розширення функціональних можливостей ERP-системи й їх адаптації до 

потреб клієнта; швидкість запровадження систем; якість робіт щодо 

розширення можливостей, адаптації і запровадження ERP-системи; можливості 

виробників забезпечити інтеграцію у своїх системах ERP, CRM, SCM і 

електронної комерції [1]. 

Донедавна українська готельна індустрія знаходилася в ізоляції від 

світових тенденцій розвитку і сьогодні переживає етап масштабної 

переорієнтації з паперово-ручного методу роботи на застосування 

автоматизованих IT управління готелем. Для більшості готелів України (60 %), 
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впровадження автоматизованих інформаційних технологій (АІТ) управління є 

необхідним і вже стало реальним фактом, вкрай важливим для успішного 

розвитку бізнесу. Як в усьому світі, так і в Україні, використання сучасних АІТ 

стає засобом конкурентної боротьби готелів. Найвідомішими фірмами, що 

пропонують комплексні програмні засоби автоматизації IT готелів, є: «Inter 

Hotel», «Lodging Touch Libica»-(Jii6pa Інтернешнл), «Intellect Service» (BecT 

Про) «UCS-UKR», «Галактика», «CITEK». Ці фірми пропонують свій 

програмний продукт і сервісне обслуговування [7]. 

Виділяють такі інформаційні технології в готельному бізнес:  

- Системи бронювання та резервування; 

- Глобальні розподільчі системи;  

- Послуги Інтернету;  

- Мобільні системи зв’язку; 

- Комплексні автоматизовані системи управління підприємством; 

- Спеціалізовані та універсальні програмні продукти.  

Можна узагальнити програмне забезпечення, що використовується на 

сучасних підприємствах готельного бізнесу [5, 6, 7]: 

RosettaNet – стандарт, що базується на використанні XML, орієнтований 

виключно на інтеграцію ланцюжків постачань промислових компаній (В2В) 

суміжних галузей промисловості (вертикальний стандарт). 

OAG (Open Applications Group) – уніфікація бізнес-повідомлень і сценаріїв 

для інтеграції застосувань підприємств. Важливою функцією OAG є 

можливість додавання окремих бізнес-застосувань без заміни всього комплексу 

після впровадження OAG. 

BizTalk Framework – розроблено для підтримки при створенні й 

обслуговуванні схем даних XML, що забезпечують інтеграцію застосувань 

електронного бізнесу.  

Open-EDI Reference Model – використовує операційний рівень подання 

бізнесу, що враховує семантику даних у транзакціях, і пов'язаний з ними обмін 

даними, а також правила проведення транзакцій. 
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На ринку сьогодні є більше десятка систем автоматизації управління 

готелями. На українських підприємствах готельного бізнесу використовуються 

як зарубіжні програмні продукти так і вітчизняні розробки [2]: 

1. Epitome – програма, яка має базовий модуль (бронювання, портьє, 

гостьові рахунки, управління номерним фондом); групове бронювання; модуль 

по роботі з туристичними агентствами; історія гостя / історія компанії; 

управління тарифами і додатковими послугами; модуль по роботі з дебіторами; 

модуль звітності; модуль реєстрації паспортів; контрольна панель. 

2. Отель-2.3 – програма, за допомогою якої можливо управління 

номерним фондом; бронювання номерів; управління розміщенням і виїздом 

гостей, розрахунками з ними; ведення програм лояльності гостей (історія 

гостя); управління тарифами та договірною політикою; планування та 

реєстрація надання додаткових послуг; надання послуг і розрахунок по ним для 

сторонніх осіб; автоматична процедура нічного аудиту. 

3. Едельвейс – система управління готелем; системи 

телекомунікаційних послуг (система тарифікації телефонних переговорів, 

управління АТС); система автоматизації підприємств індустрії розваг і 

ресторанів. 

4. Servio – базовий модуль (реєстрація та поселення, врахування 

побажань гостя, бронювання номерів, відстеження гостей, створення 

електронних карток-ключів, фіксація повідомлень, управління персоналом і 

інше для самої оптимальної роботи портьє); модуль продажів (робота з 

компаніями-партнерами, перегляд статистики, редагування курсів валют, 

встановлення тарифів); модуль бухгалтерія; модуль звітність і статистика; 

модуль адміністрування (ведення історії гостя / компанії, управління тарифами, 

робота з контрагентами і турагентствами, програма лояльності, розгорнута 

звітність); модулі зовнішніх систем (автоматизація ресторану, системи 

бронювання, електронні замки). 

5. РroHotel – багатовимірний аналіз OLAP; модуль експорту даних в 

бухгалтерські системи; системи контролю доступу (електронні замки); модуль 
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зв’язку з системами управління рестораном; модуль зв’язку з фіскальними 

реєстраторами; SMS-розсилка; телефонний тарифікатор; інтернет тарифікатор; 

тарифікація більярду; медичний модуль; модуль управління сауною; модуль 

управління заходами; платне телебачення; складський облік; міні-бари; 

резервне збереження даних; віддалене керування системою; інтернет-звітність; 

Інтернет-бронювання. 

6. SuperHotel – бухгалтерський облік; врахування складу; планування 

закупівлі та оплати; підключення додаткових послуг; контроль роботи і 

отримання звітності віддалено; контроль потоку гостей у готелі; збереження 

інформації про клієнтів та впровадження бонусних програм; онлайн-

бронювання номерів. 

7. Fidelio V8 – нове покоління систем керування для готелів. 

8. OPERA Enterprise Solution – система керування готелем. 

9. myfidelio.net – система бронювання он-лайн нового покоління. 

10. Fidelio Sales & Catering – система автоматизації відділу продажів і 

маркетингу. 

11. Materials Control – комплексна система для керування складським 

обліком, калькуляцією й інвентаризацією. 

12. HRS Back Office – система керування бухгалтерією, складом і 

калькуляцією. 

13. Переносні "handheld" термінали – нові мобільні технології від 

корпорації MICROS. 

Основними перепонами впровадження інформаційних систем взаємодії з 

клієнтами на підприємствах готельного бізнесу є: вартість ліцензій на 

прикладне ПЗ; обслуговування ПЗ (підтримка продавця); навчання персоналу; 

витрати на придбання нового і модернізацію старого устаткування; вартість 

системного ПЗ; технічна підтримка, експлуатація і модернізація інформаційної 

системи; адміністрування БД; мережеве адміністрування й управління 

комунікаційними каналами; забезпечення інформаційної безпеки (системи 

захисту інформації, резервне копіювання, відновлення ІС після збоїв); витрати 

на розвиток ІС. 
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Сучасні ІС мають бути Web-орієнтованими, що означає Internet-

орієнтованість усіх модулів ERP-системи, підтримувати інтеграцію із 

застосуваннями електронного бізнесу, подальшу диверсифікацію розробки 

ERP-систем і поділ праці, глобалізацію бізнесу щодо розробки. 

Сучасні темпи розвитку готельного бізнесу висувають найвищі вимоги до 

автоматизованих систем керування для підприємств індустрії гостинності. 

Зростаючі з кожним днем потреби клієнтів і жорсткість конкурентної боротьби 

вимагають від готелю здатності швидко реагувати на всі коливання ринкової 

кон'юнктури. Керівники підприємств готельного бізнесу повинні розуміти, що 

використання сучасних інформаційних систем взаємодії з клієнтами надасть змогу 

підвищити оперативність вирішення завдань від продажів, бронювання, приймання 

й розміщення гостей, організації конференцій і банкетів і керування зв'язками із 

клієнтами до надання повних даних для фінансового контролю й управлінського 

обліку діяльності підприємства. Впровадження інформаційні системи в готельний 

бізнес забезпечить конкурентні переваги на ринку, підвищить частку ринку, 

знизить загальні витрати, вдосконалить процес обслуговування, підвищить 

ефективність роботи окремих підрозділів та готелю в цілому.  
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ТЕХНОЛОГІЙ 

Обґрунтовано необхідність модернізація електроенергетичної системи 

України, досліджено перспективи впровадження інтелектуальних систем 

управління електроспоживанням підприємств на основі концепції Smart Grid. 
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В умовах гострого дефіциту енергоресурсів зростає потреба в 

енергозберігаючих технологіях, що вимагає гнучкості енергопостачальних 

компанiй, підвищення ефективності управління енергетичною системою. 

Новітні технологiї мають забезпечувати створення динамiчної та стiйкої до 

збоїв архiтектури мереж,. 

Проблему управління процесами енергоспоживання та енергозбереження 

досліджували С. Денисюк, В. Хорольський, Д. Хорольський, К. Тіторенко. 

Питанням розвитку електроенергетичної галузі шляхом впровадження сучасних 

інтелектуальних автоматизованих систем присвячені праці С. Ткаченка,  

М Черемісіна., В Черкашиної., С. Попадченко та ін. 

Сьогоднi на ринках електроенергiї майже всiх країн свiту зростають обсяги 

споживання i, як наслiдок, пiковi навантаження, що призводить до потреби у 

збiльшенні електричних потужностей, збільшення частки відновлюваних 

джерел енергії. Крім того, до ефективнішого використання енергiї спонукають 

брак енергетичних ресурсiв, загострення суперництва за ресурси, ускладнення 

топології енергосистем, зміна основних параметрів режиму і різних 

характеристик електроенергетичних систем набувають непередбачуваного, 

різкозмінного характеру.  
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Підвищення з 2015 року в Україні тарифів на електроенергію призвело до 

зростання її частки у собівартості продукції. Щоб залишатись 

конкурентоспроможними, підприємства змушені переглядати політику 

енергоспоживання, виникає потреба в використанні енергозберігаючих 

технологій. Вирішення проблеми енергозабезпечення потребує перегляду 

традиційних підходів, принципів та механізмів функціонування 

електроенергетики.  

Мета статті – обґрунтувати необхідність модернізації електроенергетичної 

галузі та дослідити перспективи впровадження Smart Grid технологій.  

Ринкова ситуація 2015-2020 років вимагає від корпоративних менеджерів 

постійної уваги до впровадження сучасних автоматизованих систем управління 

електропостачанням, побудованих на базі новітніх інформаційних технологій, 

інтелектуальних багатоагентних систем управління електропостачанням, із 

синхронізацією потоків даних від датчиків витрат електроенергії та 

технологічних змінних. для  «інтелектуальної»  

Електроенергетична галузь України потребує структурної модернізації 

всієї енергетичної платформи: структури постачання та споживання 

електроенергії, зміни світоглядів щодо прийняття управлінських рішень при 

прийнятті проектів, які направлені на підвищення енергоефективності, 

зменшення енергоємності виробництва, розвитку відновлювальних джерел 

енергії.   

Особливістю сучасного управління електроспоживанням підприємствами є 

впровадження систем енергоменеджменту і автоматизованих систем контролю і 

обліку електроенергії з можливістю управління у будь-яких приміщеннях. 

Енергозберігаючі системи управління опаленням та освітленням за допомогою 

спрощених веб- та мобільних додатків дозволять користувачам, в рамках 

управління системою, задавати параметри середовища (температура повітря, 

світло, звук і т.д.), у тому числі порядок її роботи: здійснювати управління 

необхідною системою (клімат, відеоспостереження, тощо) та отримувати 

доступ до інформації про стан всіх систем життєзабезпечення, навіть 

перебуваючи віддалено [2].  
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Сьогодні гостро стоїть проблема надiйностi та безпеки електромереж, що 

спричинено зростанням споживання електроенергії та як наслідок критичною 

межею перевищення розрахункового навантаження. Енергетичнi компанiї 

потребують модернiзацiї, оновлення устаткування, яке вже вичерпало ресурс, 

збiльшення потужностей передавальних мереж. Але нарощування потужностей 

та розширення кількісного складу енергетичного та електротехнічного  

обладнання, навіть з поліпшеними характеристиками, виявляється недостатнім 

[6]. Як показує досвід обговорення проблеми, що стосується надійності 

електропостачання споживачів, завжди виникають суперечки між споживачами 

і постачальниками електричної енергії [5]. Перші вимагають підвищити 

надійність електричних мереж і забезпечити поставку електричної енергії в 

необхідному обсязі та належної якості. Інші відповідають, що виконують всі 

необхідні умови, які ставить наявна нормативна база даних, яка в Україні все 

ще доволі обмежена і недосконала.  

З огляду на це традицiйна модель розподiлу електроенергiї, побудована на 

принципах «одностороннього» зв'язку (електростанція відправляє електрику до 

виробничих і офісних споруд, житлових будинків), потребує трансформації. 

Все більше невеликих джерел генерацiї електроенергії пiд’єднуються до 

спiльної розподiльної мережi, оскільки з економiчного погляду доцiльнiше 

розмiстити генератор ближче до споживача, щоб зменшити втрати в 

електричнiй мережi. Розподiльнi мережi дозволяють автоматично регулювати 

напругу вiдповiдно до вимог у певних допустимих межах, проте велика 

кiлькість маленьких генераторів значно ускладнює систему контролю 

наприклад, неочiкувані зворотні потоки у разі відімкнення генераторiв 

створюють хаос у системі. Перехід на розподiлену генерацiю ускладнює 

завдання управлiння потоками енергiї, крім того, мережа перестає бути 

централізованою, і потребує підтримки передавання енергії, що виробляється 

сонячними батареями, вітрогенераторами та іншими альтернативними 

джерелами. Тому інфраструктура сучасної електромережі повинна ставати все 

«розумнішою», щоб забезпечити можливість об'єднання в єдину енергосистему 
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як великих електростанцій, так і сучасних відновлюваних джерел енергії; 

забезпечити управління передачею енергії та її споживанням, причому в режимі 

реального часу, з максимальною ефективністю. 

Одним із стратегічних напрямів в політиці ефективного споживання 

енергоресурсів є побудова інтелектуальних мереж, заснованих на концепції 

Smart Grid. На думку експертів [3-5] технології Smart Grid можуть  

забезпечувати оптимальний розподіл потоків потужності електричної мережі, 

зменшення втрат в ній, швидку скоординовану реакцію при аваріях, можливість 

об'єднання в єдину енергосистему як великих електростанцій, так і сучасних 

відновлюваних джерел енергії. Ефективність технології визначається 

автоматизацією прийняття рішень з керування, підвищенням оперативності 

керування нормальними та аварійними режимами.  

Інтелектуальна електрична мережа [6] – це сукупність підключених до 

генеруючих джерел і електроустановок споживачів програмно-апаратних 

засобів, а також інформаційно-аналітичних і керуючих систем, що 

забезпечують надійну та якісну передачу електричної енергії від джерела до 

приймача в потрібний час і в необхідній кількості. С.П. Денисюк [1] зазначає, 

що інтелектуальна мережа – це мережа майбутнього, яка поєднує в собі 

комплексні інструменти контролю та моніторингу, інформаційні технології та 

засоби комунікації, що забезпечують значно вищу продуктивність 

енергомережі і дозволяють генеруючим, збутовим та комунальним компаніям 

надавати населенню енергію високої якості.  

Інтелектуальні енергетичні системи дають змогу енергетичним компаніям 

керувати всією системою електропостачання як єдиною системою, регулювати 

витрати енергії за рахунок регулювання споживання, моніторингу та 

динамічного керівництва двонапрямленими потоками енергії в реальному часі. 

Інтелектуальні енергетичні системи поєднують елементи традиційної 

енергетики і новітні енергетичні технології, зокрема відновлювані джерела 

енергії, інформаційні технології та засоби комунікації.  

В Українi наявнi всi стимули для розвитку децентралiзованої генерацiї: 

потреба в швидкому забезпеченнi електропостачання пiдвищеної надiйностi, у 
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вiддалених мiсцевостях; впровадження технологiй з підвищеними вимогами до 

надiйностi електропостачання та вiдповiдне зростання ризику під’єднання; 

бажання компанiй зменшити свою залежнiсть вiд обленерго; екологiчнi 

чинники; наявнiсть поновлюваних ресурсiв енергiї; нестача iнвестицiйних 

ресурсiв i переважнi можливостi впровадження невеликих проектiв; 

зацiкавленiсть у регiональному розвитку; необхiднiсть нарощування 

генерувальних потужностей у зв'язку з вiдпрацюванням ресурсу наявних 

потужностей. 

Розвитку децентралiзованих джерел електроенергiї в нашiй країнi 

заважають нестача iнвестицiйних ресурсiв, вiдсутнiсть спецiальних програм i 

реальних стимулiв, доступних для будь-яких потенцiйних учасникiв ринку. 

Чималу роль вiдiграють проблеми сертифiкацiї устаткування. 

Для масштабного розвитку децентралiзованої генерацiї необхiдне 

вiдповiдне вдосконалення iнфраструктури розподiльних мереж. Для цього 

потрібно ухвалити цiльові iнвестицiйні програми, у яких могли би брати 

рiвноправну участь як споживачi, так i енергокомпанiї. Дуже важливо 

забезпечити безперешкодний доступ установок малої генерацiї до електричних 

мереж для продажу надлишкової електроенергiї центральнiй мережi, особливо 

в години пiк електроспоживання. 

Таким чином, прогнозований експертами сукупний ефект від перетворення 

енергетичних систем в інтелектуальні шляхом впровадження технологій Smart 

Grid істотно підвищить надійність та економічність функціонування і розвитку 

енергосистеми України (оптимізації продуктивності електростанцій і балансу 

енергосистеми, забезпечення безперебійної роботи електричної мережі в 

умовах зростання навантаження, прозора система обліку та біллінгу, 

автоматизований збір даних про фактичне споживання енергоресурсів в різних 

установах та проведення аналізу даних з метою підвищення рівня 

енергоефективності, зниження енергоємності економіки, екологічні ефекти,): 

енергетичні компанії отримають ряд переваг (зменшення втрат електроенергії, 

оптимізація управління активами, технічне обслуговування та моніторинг в 

режимі реального часу, захист від несанкціонованого відбору електроенергії, 
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більш тривала робота обладнання за рахунок розумної організації 

електромереж тощо) та поліпшить якість обслуговування споживачів (контроль 

витрат електроенергії, підвищення загального рівня сервісу, підвищення 

надійності енергозабезпечення, доступ до інформації щодо енергозабезпечення 

в режимі реального часу, можливість брати участь в управлінні попитом, 

оптимізувати взаємозв’язок розподілення генерації). 
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Актуальність теми дослідження зумовлена відчуженістю органів 

державної влади та місцевого самоврядування від населення, нагальною 

потребою попередження й мінімізації корупції в органах публічної влади.  

На сучасному етапі публічних перетворень та пошуку їх дієвих механізмів 

гостро обговорюються питання відкритості, прозорості, підзвітності, політичної 

інклюзії. Для побудови демократичної держави, перш за все необхідно 

розпочати саме з органів державної влади і місцевого самоврядування, а саме 

забезпечити відкритість та підзвітність їх функціонування. Важливим видається 

на сьогодні забезпечити взаємодію будь-якого органу публічної влади з кожним 

учасником суспільних відносин. Розв’язання перелічених проблем можливе 

завдяки запровадженню електронного урядування.  

Метою даної статті є дослідження сутності електронного урядування, 

виявлення переваг його впровадження в державотворчу сферу та її швидкої 

інтеграції до інформаційного суспільства.  

Процес впровадження електронного уряду в Україні вивчали: А. Асанова, 

Л. Віткін, О. Голобуцкий, П. Клімушина, В. Ковалевський, Г. Почепцова, 

О. Шевчук та ін. Вищезгадані науковці тлумачать сутність е-урядування, його 
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переваги та перспективи. Але навіть при наявності значної кількості наукових 

праць багато питань пов’язаних з впровадженням та удосконаленням е-

урядування залишаються недостатньо дослідженими.   

Термін «електронний уряд» є досить поширеним, але не зважаючи на його 

прямий зв'язок з органами влади та їх взаємодії з громадянами, далеко не всі 

суб’єкти даних відносин можуть правильно трактувати дане поняття. Тому для 

початку необхідно надати широке тлумачення даного визначення. Відповідно 

до провідних іноземних інформаційних джерел термін «електронний уряд» 

може мати різні значення. Розглянемо найпоширеніші трактування (рис. 1) [1]: 

 

Рисунок 1 – Варіанти трактування терміну «електронний уряд» 
 

Дещо простішим та стислим є визначення запропоноване INTOSAI, яке 

узагальнює попередні: «електронний уряд – це обмін он-лайн інформацією та 

надання послуг громадянам, бізнесменам та іншим урядовим агенціям» [5].  

Існування неоднозначних визначень терміну «електронний уряд» 

спричинило також утворення різних моделей електронного урядування. 

Науковці виділяють три основні моделі електронного уряду, відповідно до 

країн, які вже застосовують ті чи інші методи та заходи електронного 

урядування на практиці. До них належать: англо-американська, 

континентально-європейська та східно-азіатська моделі [3]. Особливості даних 

моделей виділені у табл. 1. 



67 

Таблиця 1 – Моделі електронного урядування 

Англо-
американська 
модель 

США, Канада, 
Великобританія, 
Австралія 

Запровадження значних реформ всієї структури 
роботи держави з інформаційними потоками. 

Континентально-
європейська модель 

країни 
Європейського 
союзу 

Узгодження мінімальної єдиної правової бази у 
формі Директив Європейської комісії. Взаємодія 
між наддержавними структурами і 
внутрішньодержавними структурами у країнах 
ЄС чітко обумовлена та уніфікована. 

Східно-азіатська 
модель 
 

Сінгапур, Японія, 
Південна Корея, 
Тайвань 

Підходить для територіально великих та 
монокультурних держав зі специфічним стилем 
управління, наявністю багатошарової системи 
державного контролю. 

 

Технологія е-урядування має дві складові: внутрішня та зовнішня  

урядова інформаційні інфраструктури. До головних завдань технології 

належать [4, с. 50]: 

 

Рисунок 2 – Основні завдання е-урядування 

Процес впровадження електронного уряду можна умовно розділити на три 

етапи. Під час першого етапу державою формулюється стратегія та тактика 

щодо е-уряду, створюються веб-сайти органів державної влади для розміщення 

звітів про виконану роботу та напрями їх діяльності. Інтеграція веб-сайтів 

окремих органів державної влади у єдиний портал являє собою другий етап. На 

створених порталах формується набір послуг та навігація між органами 

державної влади, в залежності від їх підпорядкування. Після створення 

можливості підтримувати спілкування між громадянином і органом державної 

влади в режимі он-лайн цілодобово, відбувається перехід на третій етап. На 
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третьому етапі громадяни мають змогу обговорювати законопроекти, проекти 

постанов, рішення органів державної влади, запроваджується прямий 

плебісцид, електронне голосування [6]. 

З метою виявлення переваг, недоліків, можливостей та загроз даного 

процесу було застосовано SWOT-аналіз щодо процесу впровадження системи 

електронного врядування в Україні (рис. 3) [2].  

 

Рисунок 3 – SWOT–аналіз впровадження системи електронного 

врядування в Україні 

Проаналізувавши стан впровадження електронного урядування в Україні 

можна сказати, що цей процес знаходить в стані переходу між першим та 

другим етапами. Відбулося створення веб-сайтів органів державної та місцевої 

влади, як перший крок до створення електронного уряду.   

Розвиток електронного урядування в Україні в більшій мірі залежить від 

механізмів державного управління, які перш за все не є узгодженними між 

собою за принципами, пріоритетами, завданнями, суб’єктами, об’єктами, 

процедурами, термінами та ресурсами. Не дивно, що іноді ці механізми 

дублюють один одного, а іноді є взаємно суперечливими.  

До організаційно-правової основи розвитку е-урядування в Україні 

належать ряд національних програм, стратегій та законодавчих документів. Але 
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методи та засоби не відповідають тенденціям сучасного світу. За таких 

обставин для успішного функціонування е-урядування необхідно створити 

абсолютно новий механізм впровадження, враховуючи особливості розвитку 

України, специфіку сфери та урахування досвіду реалізації чинних механізмів 

державного управління в цій сфері. 

Найбільш кардинальним, складним і витратним рішенням є розробка та 

прийняття окремого Закону України «Про електронне врядування». На нашу 

думку саме цей крок може забезпечити успішне впровадження е-уряду в 

Україні.   

Можна зробити висновки, що електронне урядування є позитивним 

явищем для будь-якої держави. Було проаналізовано різні трактування терміну 

«е-урядування», розглянуто моделі та складові технології. За допомогою 

SWOT–аналізу визначено переваги, недоліки, можливості та загрози 

електронного урядування. Короткий аналіз розвитку державного електронного 

врядування доводить, що жоден з існуючих механізмів впровадження 

електронного урядування не є актуальними та ефективними.  
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ПРОМИСЛОВОСТІ 

Розкрито сутність, підходи та методи процесу цифровізації харчової галузі, 

представлено інноваційні рішення, які прискорюють розвиток даної 

промисловості, додають їй нових якостей, підвищують 

конкурентоспроможність економіки підприємств. 

Ключові слова: цифровізація, інформатизація, цифрова логістика, цифрова 

технологія. 

Глобалізація, інформатизація та цифровізація економічного розвитку на 

сучасному етапі вимагають пошуку й упровадження адекватних форм і методів 

управління як економікою в цілому, так і окремих її галузей. 

В забезпеченні пропорційно-збалансованого розвитку продовольчого 

комплексу країни, в зростанні обсягів ресурсів, розширенні економічних 

зв’язків і виходу України на світові ринки особлива роль належить такій 

стратегічній галузі як харчова промисловість.  
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Виходячи із вагомості її у складі господарського комплексу країни, її 

відтворення та прискорений розвиток є важливою передумовою подолання 

кризових явищ і забезпечення сталого економічного розвитку. Вирішення цих 

проблем зумовлює потребу широкого використання інноваційних стратегій, 

створення ефективної системи інформаційного забезпечення, глибокої 

інтеграції інформаційних технологій в практичну діяльність підприємств. 

Дослідження впливу механізму мережевої економіки на розвиток 

підприємств харчової промисловості, удосконалення та поширення мережевих 

інформаційних технологій є новим та актуальним завданням для економіки та 

управління підприємствами. Освоєння і використання Інтернет-технологій 

являється одним з найбільш важливих механізмів управління мережевою 

економікою, який забезпечує зниження транзакційних витрат і підвищення 

ефективності виробництва, використання більш ефективної моделі 

господарювання, скорочення циклу виробництва та продажу, більш точному 

прогнозуванню економічної кон’юнктури, ефективному функціонуванню 

підприємств. 

Питання впровадження інформаційних комп’ютерних технологій, 

використання мережі Інтернет, та електронного обміну даними, а також їх 

вплив на конкурентоспроможність підприємств вивчалися такими 

вітчизняними та зарубіжними вченими як: Кравчук І.П, Краус Н.М, Мясникова 

Л.А, Сичевський М. П., Чухрай Н.І. 

Разом з тим залишається недостатньо досліджуваним питання ролі 

інформаційно-комунікаційних технологій та мережі Інтернет у забезпеченні 

соціально-економічного розвитку підприємств харчової промисловості, 

виявлення цифрового розриву в розвитку мережевої економіки області та 

визначення переліку завдань та механізмів для зменшення регіональних 

диспропорцій у впровадженні і використанні нових технологій суб’єктами 

господарювання, що і зумовлює актуальність даної теми. 

Метою даної статті є визначення сутності цифровізації та інформатизації 

управління харчовою промисловістю, обґрунтування необхідності 

впровадження цифрових технологій на підприємстві. 
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«Цифровізація» — це механізм економічного зростання завдяки приросту 

ефективності та збільшенню продуктивності від використання цифрових 

технологій [2]. Такий приріст є можливим лише тоді, коли ідеї, дії, ініціативи та 

програми, які стосуються «цифровізації», будуть повністю інтегровані в 

національні та регіональні стратегії і програми розвитку. Ключова мета цього 

принципу — досягти «цифрової» трансформації існуючих галузей економіки, 

сфер діяльності, їх нової якості та властивостей. Один тільки «клаптевий» 

підхід до використання цифрових технологій як, швидше, важливих 

компонентів системи, аніж її нової суті взагалі – не дозволить отримати суттєві 

переваги від цифрової економіки. 

Виходячи за рамки стандартного уявлення про приготування їжі, передові 

технологи починають роботу у ряді областей розвитку технологій, що 

включають робототехніку, інформаційні системи, біопереробку, передові 

системи розділення та сенсорні системи, приділяючи особливу увагу 

застосуванню інформаційних технологій. При цьому змінюється, як технічна 

база, так і програмне забезпечення. 

Перш за все трансформуються підходи до створення технологій, що здатні 

керувати процесами виробництва харчової продукції. Наприклад в США та 

Ізраїлі для отримання більш якісної та дешевої сировини для продуктів 

харчування поширюється технологія «Food Computer», яку розробляє К. 

Харпер. Простими словами, це оцифрована система виробництва продуктів 

харчування, що створює контрольоване середовище, ідеальне для ведення 

сільського господарства за допомогою роботизованого контролю та керованих 

кліматичних систем [3]. 

Досить гостро зараз постає питання про розробку заходів, що гарантують, 

потрапляння до споживачів тільки якісних продуктів харчування. Для 

досягнення цієї мети дуже важливо знати, яким чином продукт був вироблений 

та доставлений до столу споживача. Даний напрямок роботи виведено в 

окремий проект під назвою Digital Food Network Supply. Для реалізації завдань 

в рамках проекту Siemens може застосувати рішення з управління життєвим 
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циклом продукту, зокрема, Teamcenter. З його допомогою можна створити 

цифрового двійника продукту та отримувати вичерпну інформацію про сам 

продукт, його походження, обробку і транспортування. 

Про технологію блокчейн (blockchain), яка лежить в основі біткоїна і 

більшості інших криптовалют, сьогодні говорять і пишуть всі. Інструменти, які 

вона дає – дійсно революційні. Втім незважаючи на популярність теми ще мало 

хто розуміє, де насправді може бути застосована дана технологія. На перший 

погляд видасться несподіваним, що сфера, де blockchain може бути дуже 

затребуваний – це харчова промисловість. 

У харчовій промисловості технологія блокчейн застосовна в ланцюжку 

поставок –для відстеження якості продуктів. На початковому етапі на упаковку 

товару наноситься код для зчитування (а іноді – також, якщо необхідно, датчик 

температури або інших умов перевезення і зберігання). Дані про продукт 

заносяться в блокчейн-мережу і прив'язуються до конкретного коду 

відстеження [4].  

Як відомо, інформація про кожен біткоїн-гаманець зберігається 

розподілено – у тисяч інших користувачів. Тому ніхто не може фальсифікувати 

дані про своє фінансове становище або про перерахування криптовалюти. 

Аналогічно блокчейн-мережу можна зберігати незмінною і захищеною від 

коригування інформації про походження і стан продуктів. 

Крім того, передані дані доступні для всіх учасників мережі, а значить 

будь-якими учасниками можуть бути перевірені. Таким чином технологія 

блокчейн в харчовій промисловості виключає непрозорість ланцюжка поставок. 

Реєструється кожен крок виробництва продукту харчування: від його випуску 

до прибуття в пункт продажу. Ця прозорість системи дозволяє виявити будь-

яку потенційну проблему: забруднення продуктів, розриві в так званому 

«холодовому ланцюжку», тобто в забезпеченні незмінного оптимального 

температурного режиму і т.д. 

У підсумку ми прийдемо до того, що споживач зможе відстежувати шлях 

кожного з інгредієнтів. Деталізація і документування всього ланцюжка 
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створення доданої вартості дозволить не тільки гарантувати високу якість 

продуктів харчування, а й своєчасно виявляти різні проблеми. 

Невід’ємною частиною автоматизації та інформатизації харчової 

промисловості є «цифрове» землеробство.  

«Цифрове» (точне) землеробство — принципово нова стратегія 

менеджменту в агрономії, що базується на застосуванні «цифрових» 

технологій, нових технічних засобів, і передбачає здійснення технологічних 

заходів з вирощування рослин з урахуванням просторової неоднорідності поля. 

Це новий етап розвитку агросфери, пов'язаний з використанням 

геоінформаційних систем, глобального позиціонування, бортових комп’ютерів, 

управлінських і виконавських механізмів, здатних диференціювати способи 

обробітку, норми внесення добрив, хімічних меліорантів і засобів захисту 

рослин [7, c. 76]. 

Перспективність «цифрового» землеробства визнана і не підлягає сумніву. 

Сплав «цифрових» та точних технологій, працьовитість українських фермерів 

та родючість ґрунтів можуть підвищити ефективність аграрної сфери України, 

її світову конкурентоздатність та згодом — зайняти найбагатшу аграрну «нішу» 

у світі — масового вирощування органічної продукції, і як результат, піднести 

на новий рівень розвитку і харчову промисловість. 

Використання мережі Інтернет та систем електронного обміну даними у 

сьогоденних умовах розвитку інформаційно-комунікаційних технологій — це 

запорука успішної діяльності не тільки будь-якого підприємства, а й держави 

загалом. Для інформатизації суспільства в Україні розроблено й прийнято 

Закон «Про національну програму інформатизації», водночас ступінь 

розробленості проблематики формування інформаційного суспільства в Україні 

залишається недостатнім.  

Будь-яке із завдань логістики-постачання може бути вирішеним за 

використання інструментарію цифрової логістики, а саме вибір матеріалів чи 

засобів праці здійснюється на сайтах електронних магазинів, бірж, аукціонів, 

також можливою є пряма взаємодія з партнерами, аналіз цін на ринку та умов 
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постачання дозволяє обрати найоптимальніший варіант. Використання 

електронної пошти дозволяє майже миттєво узгодити умови договору та 

укласти його, розвиток електронного банкінгу та електронного страхування 

також забезпечує оперативність та зручність здійснення операцій з оплати та 

страхування вантажу.  

Розвиток мережі логістичних компаній дозволяє скоротити частку 

складських та транспортних витрат підприємства без загроз несвоєчасного 

отримання вантажу у потрібному місті в потрібний час з мінімальними 

витратами. Необхідно також зазначити, що фазі організації вхідного 

матеріального потоку за принципом тягнучих логістичних систем повинна 

передувати фаза планування обсягів та структури виробництва, яка також 

повинна забезпечуватися рішеннями прийнятими на основі аналізу інформації 

отриманої з Інтернет-простору, щодо ринкових тенденцій, потреб споживачів, 

пропозицій конкурентів, перспектив інноваційних розробок нових видів 

продукції. 

Наступною фазою руху матеріального потоку є реалізація готової 

продукції, яка повинна забезпечуватися такими інструментами цифрового 

підприємства, як представлення асортименту у  власному інтернет-магазині, на 

товарних біржах мережі Інтернет, та інших електронних майданчиках, також 

необхідним є забезпечення можливості замовлення продукції через Інтернет, 

укладання угоди, оплати, страхування та вибору транспортування. Крім 

представлення інформації про власний продукт на торгівельних майданчиках 

мережі Інтернет, є можливим та потрібним пошук потенційних клієнтів та 

замовлень [6, c. 15]. 

Загальною закономірність проектів цифровізації харчової галузі  є 

орієнтація на конкретного споживача і всебічне використання інформації як 

рушійного ресурсу, врахування конкретних особливостей конкретного 

споживача в конкретному місці, і світове використання технологій цифрових 

трансформацій реальних бізнес-процесів. 

Технологічні інновації є чинником подальшого розвитку продуктових 

інновацій, які у свою чергу сприяють формуванню інфраструктурних та 
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маркетингових інновації. Все це створює підґрунтя для подальшого 

дослідження цих складових як окремо, так і в межах системної інноваційної 

діяльності підприємств харчової промисловості. 
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СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

ЛОГІСТИКОЮ ЗБУТУ ПІДПРИЄМСТВА 

В статті досліджено впровадження сучасного підходу до управління 

логістичною системою підприємства. Визначено сутність та базові концепції 

логістичної системи підприємства та основні засади управління нею. 

Розглянуто особливості та види сучасних логістичних систем. 

Ключові слова: система, логістика, логістична система, управління 

підприємством, логістична підсистема. 

Підвищення конкурентоспроможності української промисловості є  

однією з найважливіших задач просування країни до ринкової  

економіки. Сьогоднішній стан економіки країни залишає бажати кращого. 

Вживання застарілих технологій, високі матеріальні і трудові  

витрати призводять до завищеної вартості виробленої продукції з  

низькими якісними і технічними характеристиками. Сформовані  

схеми управління в українських виробничих компаніях надають широкі 

можливості для використання логістичної практики з метою вибору з безлічі 

можливих найбільш сприятливих варіантів функціонування бізнесу, 

розширення сфер впливу і підвищення прибутковості. Уклад і принципи 

діяльності підприємств потребують впровадження логістичних концепцій з 

урахуванням результатів сучасних досліджень, аналізу сегментів ринку. Проте 

впровадження сучасного підходу до управління логістичною системою 

підприємства гальмується слабким концептуальним і методичним 

обґрунтуванням, а також недостатнім рівнем адаптації практики і теорії 

створення логістичних систем до умов сучасного виробництва, що і обумовило 

актуальність даного дослідження. 
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Питання визначення сутності логістичної системи та основних засад 

управління нею знайшли найбільше відображення в роботах вітчизняних та 

зарубіжних вчених: А.У.Альбекова, Б.А.Анікіна, С.О. Ареф’єва, О.В.Ареф’євої, 

В.І.Бережної, А.М. Гаджинського, М.П. Денисенка, Дональд Дж. Бауэрсокса, 

Дж. С. Джонсона,  І.М. Крейдич, В.В. Кривещенко, Є.В. Крикавського, 

Д.М.Ламберта, Р.Р. Ларіної, І.А.  

В цілому, аналіз літературних джерел показав, що більшість науковців 

розглядають сутність логістичної системи з точку зору специфіки власного 

дослідження та визначення сутності даного поняття відносно функціонально 

розділу логістики, що і визначає необхідність дослідження даного питання з 

позицій управління логістичною системою підприємства. 

Метою статті є розкриття сутності та основних засад формування системи 

управління логістичною системою підприємства з точки зору адаптації до 

негативних змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах. 

Перш ніж перейти до визначення сутності логістичної системи  

та її характеристик необхідно визначити, що таке система, встановити  

її властивості. В енциклопедичному словнику ми бачимо наступне  

трактування поняття системи: Система (від грец. – ціле, складене з  

частин; поєднання) – безліч елементів, що знаходяться у відносинах і  

зв’язках один з одним, утворюючих певну цілісність, єдність» [1]. Отже, під 

системою розуміють: комплекс елементів, що знаходяться у 

взаємодії; елементи з відносинами між ними та між їх атрибутами;  

сукупність елементів, організованих таким чином, що зміна, виключення  

або введення нового елементу закономірно відображаються на решті  

елементів; взаємозв'язок різних елементів; все, що складається з  

пов'язаних один з одною частин; відображення входів і станів об'єкта у виходах 

об'єкта. 
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Таблиця 1 - Основні характеристики властивостей логістичної системи 

Властивість Загальна характеристика Характеристика логістичної системи
1.Цілісність та 
розділ на 
елементи 

Елементи існують лише в 
системі. А отже, система є 
цілісною сукупністю 
взаємопов’язаних елементів. 
Поза системи це лише 
об’єкти. Елементи системи 
можуть бути різнорідними, 
проте сумісними. 

Поділ логістичної системи на елементи 
здійснюється за різними характеристиками. 
На макрорівні елементами системи є 
підприємства, між якими відбувається рух 
матеріального потоку. На макрорівні 
складовими логістичної системи є: 
1) закупівля – підсистема, яка забезпечує 
надходження матеріального потоку в 
логістичну систему; 
2) планування і управління виробництвом – 
ця підсистема приймає матеріальний потік 
від підсистеми закупівель і управляє ним в 
процесі виконання різних технологічних 
операцій, що перетворюють предмет праці в 
продукт праці. 
Збут – підсистема, яка забезпечує вибуття 
матеріального потоку з логістичної системи 
Отже, елементи логістичних систем 
різноякісні, але одночасно сумісні. 
Сумісність забезпечується єдністю цілі, якій 
підлегле функціонування логістичних 
систем. 

2. Наявність 
зв’язків 

Існують істотні зв’язки між 
складовими системи (її 
елементами), що і 
визначають об’єднуючі 
якості системи. Сила 
зв’язків між елементами 
всередині системи більш 
значуща та сильніша, ніж 
зв’язки окремих елементів із 
зовнішнім середовищем. 
Саме це є умовою існування 
системи. 

В системах на макрорівні наявність зв’язків 
підтверджується договорами, а на 
мікрорівні елементи системи зв’язані між 
собою внутрішньовиробничими 
відносинами. 

3. Організація Наявність зв’язків – 
можливість створення 
системи. Для справжньої 
системи ці зв’язки мають 
бути впорядкованими, а 
отже мати структуру, тобто 
організацію системи 

Зв’язки між елементами логістичної 
системи впорядковані відповідно до правил 
та процедур на підприємстві, а отже система 
має організацію. 

4. Інтеграційні 
якості 

Система в цілому має 
власну особливу якість, яка 
не притаманна жодному 
окремому елементу системи 

Саме логістична система в цілому має 
здатність поставити потрібний товар, в 
певний час, в необхідне місце, належної 
якості, з мінімальними витратами, а також 
має здатність адаптуватись до ринкових 
змін. 
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Проте для більш точного аналізу поняття системи та визначення, чи є 

логістична система саме системою, необхідно визначити властивості системи та 

співвіднести з характеристиками досліджуваного нами об’єкту – логістичної 

системи. Подамо характеристики властивості систем у вигляді таблиці 1. 

Як ми бачимо з таблиці, логістична система має всі властивості системи, 

складається із системоутворюючих елементів, тісно взаємопов’язаних і 

взаємозалежних між собою, які мають впорядковані зв’язки й утворюють певну 

структуру із заздалегідь заданими властивостями. Логістичні системи 

характеризуються високим ступенем узгоджених вхідних продуктивних сил з 

метою управління потоками. А отже, логістичні системи вкладаються у 

загальноприйняте поняття «системи». 

Аналіз сучасної зарубіжної та вітчизняної літератури з питань логістики 

показав, що немає єдиного визначення поняття логістичної системи. Найбільш 

узагальненим без певної конкретизації є визначення логістичної системи, дане 

А.Н. Родніковим: «логістична система – це адаптивна система із зворотним 

зв'язком, виконуюча ті або інші логістичні функції і логістичні операції, яка 

складається, як правило, з декількох підсистем і має розвинені зв'язки із 

зовнішнім середовищем» [2]. 

На думку А.Г. Кальченко «логістична система — це організаційно-

господарський механізм управління матеріальними та інформаційними 

потоками. Мета логістичної системи — доставка у задане місце потрібної 

кількості та асортименту максимально підготовлених для виробничого чи 

особистого споживання товарів та виробів при мінімальних витратах. Поряд з 

функціональними логістична система має також забезпечувальні підсистеми 

(інформаційну, правову, кадрову та ін.)» [3]. Проте ми вважаємо, що мета 

логістичної системи полягає не лише у доставці матеріальних цінностей, а перш 

за все у загальній оптимізації всіх потоків підприємства або їх об’єднання. 

У своїй праці «Логістика» Ю.М. Неруш характеризує логістичну систему 

як систему, що організовує вільний розподіл і обмін продукції таким чином, 

щоб забезпечувати оптимальне співвідношення попиту та пропозиції та 
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оптимізує діяльність  складових підсистем  (одні підрозділи визначають 

необхідний обсяг продукції для безперервної роботи підприємства – 

постачання, інші – займаються розподілом продукції – збут, треті – здійснюють 

просування продукції від постачальників до споживачів, четверті – збирають 

інформацію про постачальників, ринок, споживачів і т.п.) [4]. Як ми вже 

зазначили вище, ми вважаємо, що завданням логістичної системи є оптимізація 

не лише діяльності окремих підсистем (зокрема, складових), а їх взаємодії як 

єдиного цілого. 

А.М. Окландер визначають логістичну систему підприємства як 

організаційно-управлінський механізм координації дій фахівців різних служб, 

які управляють матеріальним потоком. В такому сенсі поняття «логістична 

система» вживається відносно суб’єкта управління, що впливає на об’єкт – 

матеріальний потік. З їх погляду, логістична система – це організаційно 

управлінський механізм, пов'язаний з досягненням потрібного рівня інтеграції 

логістичних функцій за рахунок організаційних перетворень у структурі 

управління та впровадження спеціально розроблених управлінських процедур, 

основою яких є планування постачання, підтримки виробництва і фізичного 

розподілу як єдиного матеріального потоку [5]. Вважається доцільним 

розглядати поняття логістичної системи не лише з точки зору управлінського 

механізму, а і як цілісну сукупність підсистем, що функціонують задля 

досягнення єдиної мети. 

Науковці В.В. Дибська, П.А. Єльяшевіч, Є.І. Зайцева, А.А. Наянзін, 

В.Н.Сергєєв та А.Н. Стерлігова характеризують логістичну систему в 

широкому сенсі як складну організаційно завершену (структуровану) 

економічну систему, що складається з взаємопов’язаних в єдиному процесі 

управління матеріальними та супутніми їм потоками ланок, сукупність яких, 

границі та завдання функціонування об’єднані внутрішньою метою організації 

бізнесу та зовнішніми цілями [6,7].  В.В. Дибська визначає логістичну систему 

у вузькому сенсі як відносно стійку сукупність функціональних підрозділів 

підприємства, також постачальників, споживачів та логістичних посередників, 
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що поєднані за основними або супутніми потоками та об’єднані єдиним 

управлінням для реалізації стратегічного логістичного плану [1]. 

Вчені М.П. Денисенко, П.Р. Левковець, Л.І. Михайлова у своїй праці 

«Організація та проектування логістичних систем» характеризують логістичну 

систему як сукупність та цілісність функціональних взаємопов’язаних 

елементів (підсистем, субсистем), які визначають її призначення. Вважається 

доцільним розширити його конкретизацією основних функціональних 

логістичних систем: постачання, виробництво, розподіл, транспортування та 

складування [8].  

Отже, можна зробити висновок, що вчені розглядають логістичну систему 

за трьома типовими визначеннями: 

1) в якості комплексу процесів і явищ, а також зв'язків між ними, що існує 

об'єктивно, незалежно від суб'єкта управління. Виділяються елементи системи, 

що вивчаються, визначаються, які з характеристик є істотними, виділяється 

система з середовища, тобто як мінімум визначаються входи і виходи, а як 

максимум піддається аналізу її структура, виявляється механізм 

функціонування і, виходячи з цього, вплив на систему в широкому напрямі. Тут 

логістична система виступає як об'єкт дослідження і об'єкт управління. 

2) в якості способу дослідження. Фахівець з логістики розробляє 

логістичну систему як деяке абстрактне відображення реальних об'єктів (у 

цьому трактуванні логістична система східна з поняттям моделі). 

3)  в якості компромісу між двома першими групами. Логістична система є 

штучно створюваним комплексом елементів (наприклад, команд, технічних 

засобів, наукових теорій), призначеним для вирішення складної економічної 

задачі. Отже, фахівець з логістики не тільки виділяє з середовища систему, але і 

синтезує її. Логістична система є реальним об'єктом і одночасно абстрактним 

відображенням зв'язків дійсності. 

Узагальнюючі викладене вище, можна стверджувати, що логістична 

система – сукупність логістичних підсистем, що пов’язані між собою 

внутрішньо виробничими зв’язками, впорядкованими відповідно до правил та 
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процедур підприємства або їх об’єднання в межах визначеної території, та 

функціонують задля досягнення єдиної логістичної мети підприємства або їх 

об’єднання.  

Узагальнюючи існуючі та власні наукові дослідження було встановлено, 

що логістична система вітчизняних виробничих підприємств має свої 

особливості та має певну загальну структуру. Серед основних особливостей 

найважливішою є те, що логістична система підприємств в першу чергу 

визначається підсистемою виробництва та функціонує відповідно до ритмів 

роботи саме цієї підсистеми. 

Підсистема постачання – це підсистема, що забезпечує підсистему 

виробництва необхідними деталями, матеріалами, сировиною відповідно до 

замовлень підсистеми планування. 

Підсистема зберігання – це підсистема, основним завданням якої є 

зберігання страхових запасів відповідно до суміжних підсистем: якщо до 

підсистеми постачання – страхових запасів підсистеми постачання, 

виробництва – страхових запасів виробництва, збуту – страхових запасів збуту. 

Основним завданням даної підсистеми є зберігання товарно-матеріальних 

цінностей, що забезпечує ритмічність роботи всієї логістичної системи. 

Підсистема виробництва – це системоутворюча підсистема загальної 

логістичної системи підприємства, в якій відбувається перетворення агрегатів, 

деталей, сировини, що надійшли з підсистеми постачання, у готовий виріб – 

продукцію. Підсистема виробництва є постачальником готової продукції для 

підсистеми збуту, а також є вихідним пунктом інформації для підсистеми 

планування. 

Підсистема планування – це підсистема, основним завданням якої є 

планування та узгодження в часі роботи всіх підсистем логістичної системи 

підприємств. Вхідною інформацією для даної підсистеми є виробничий графік 

підсистеми виробництва, вихідною інформацією – графіки постачання 

агрегатів, сировини, матеріалів для підсистеми постачання; графіки постачання 

готової продукції – для підсистеми збуту. Підсистема планування – це 

допоміжна підсистема, основним завданням якої є фізичне переміщення 
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агрегатів, деталей, сировини, готової продукції відповідно до вимог підсистем 

постачання, виробництва, зберігання та збуту. 

В процесі дослідження проведено теоретичний аналіз сутності, а також 

представлене наукове обґрунтування власного визначення сутності логістичної 

системи. Узагальнюючи існуючі та власні наукові дослідження було 

встановлено, що логістична система вітчизняних виробничих підприємств має 

свої особливості та має певну загальну структуру. Серед основних 

особливостей найважливішою є те, що логістична система підприємств в першу 

чергу визначається підсистемою виробництва та функціонує відповідно до 

ритмів роботи саме цієї підсистеми. Механізм управління логістичною 

системою підприємств будується за рахунок внутрішніх резервів на основі 

науково-методологічної, нормативно-договірної, техніко-технологічної та 

організаційно-економічної складових. Перспективи подальших досліджень у 

даному напрямі можуть полягати в поглибленні обґрунтування основних засад 

управління кожної із визначених складових механізму управління логістичною 

системою підприємств для підвищення його загальної ефективності роботи. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті висвітлено сутність фінансових результатів діяльності 

підприємства, визначено їх місце та роль в економічному розвитку діяльності 

підприємств, а також розглянуто такі важливі поняття для підприємницької 

діяльності як прибуток та збиток. Для ефективного прийняття управлінських 

рішень було запропоновано перспективний спосіб відображення фінансових 

результатів підприємства – візуалізацію.  

Ключові слова: аналіз, візуалізація, збиток, підприємство, прибуток, фінансові 

результати. 

Розуміння сутності фінансового результату діяльності підприємств та 

прийняття ефективних управлінських рішень щодо подальшого їх розвитку – 

головна передумова підвищення ефективності діяльності підприємств.  

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства дозволяє дати 

оцінку темпів зростання прибутку як в цілому по підприємству за певний 

період, так і за кожною його складовою; вивчити вплив суб’єктивних і 

об’єктивних факторів на зміну прибутку та визначити рівень їх впливу; виявити 

резерви збільшення прибутку. 

Вагомий внесок у формування теоретичних, організаційних та практичних 

засад аналізу фінансових результатів здійснили такі вчені, як Г.В. Симон, 

Е.Шмаленбах, І. Фішер, О.С. Філімоненков, О.Д. Данілов, Т.В. Паєнко, Р.С. 

Дяків, Е. Тафт. 

Метою діяльності будь-якого підприємства є отримання позитивного 

фінансового результату та пошук шляхів його збільшення. Результативність 

діяльності відбивається у фінансово-економічних показниках, які найбільш 

точно характеризують фінансовий стан суб’єкта господарювання та дають 

уявлення про економічний потенціал його розвитку. В сучасних умовах 
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економічного розвитку суб’єктів господарювання питання фінансових 

результатів можна вважати одним із головних при здійсненні господарської 

діяльності, тому що фінансовий результат є ключовим підсумковим 

показником.  

Фінансові результати розкривають значну кількість аспектів діяльності 

підприємства: продуктивність праці, ступінь використання основних засобів, 

трудових, матеріальних і грошових ресурсів, собівартість реалізованої 

продукції, її якість, обсяг та ціни реалізації продукції, тощо [1].  

Тлумачення фінансових результатів є істотною науковою проблемою. Цю 

сферу досліджують вчені, як у галузі бухгалтерського обліку, так і філософії, 

економічної теорії, мікроекономіки, макроекономіки, фінансів, менеджменту, а 

також вона є предметом суперечностей та розбіжностей, що визначає 

актуальність її дослідження. 

Можна виділити основні задачі аналізу фінансових результатів, внаслідок 

яких досягається його головна мета (рис. 1). 

Загалом поміж думок закордонних вчених можна виділити три головних 

трактування фінансового результату.  

Як засвідчив берлінський вчений Г.В. Симон, фінансовий результат є 

накопиченням протягом звітного періоду капіталу (засобів, які вклали власники) 

підприємства (відповідно збиток визначається як його зменшення) [2].  

 

Рисунок 1 – Задачі аналізу фінансових результатів 
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Друге трактування фінансового результату наводить Е. Шмаленбах - 

професор Кельнського університету. Фінансовим результатом являється 

різниця між доходами й витратами підприємства. Він вважав, що для 

визначення фінансового результату – прибутку, слід зосередитись на русі 

грошових витрат і доходів [3, 127c.].  

Третє трактування можна визначити з праць І. Фішера, а саме, фінансовий 

результат - це зростання протягом звітного періоду оцінки активу шляхом 

зміни його дохідності [3, 131-133c.].  

Враховуючи розглянуті вище аспекти трактування сутності фінансових 

результатів, фінансовий результат слід розглядати як результат господарської 

діяльності, що є різницею від порівняння доходів і витрат підприємства за 

вирахуванням сум податків, що характеризується за визначений період і в 

цілому або за видами діяльності та узагальнюється у вигляді прибутку (збитку).  

Прибуток є важливим узагальнювальним показником, що характеризує 

кінцевий результат діяльності будь-якої виробничої установи. Від величини 

прибутку підприємства, залежать формування оборотних коштів, виконання 

зобов’язань перед бюджетом, платоспроможність, доходи акціонерів тощо. 

Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського року. 

Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, 

одержаний у вигляді різниці між виторгом від реалізації продукції й витратами 

на її виробництво та збут. 

О.С. Філімоненков представляє прибуток у вигляді грошового виразу 

вартості реалізованого чистого доходу, основну форму грошових накопичень 

господарюючих суб'єктів. Він характеризує дохідність виробництва від 

проведення відповідних заходів, окупленість вкладених витрат і використаного 

майна в результаті проведення заходів [4].  

Вагомий внесок в дослідження сутності поняття «прибуток» внесли  

О.Д. Данілов та Т.В. Паєнко, дослідивши та згрупувавши сучасні теорії 

прибутку які розглядають його як складову власного капіталу [5].  
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Отже, прибуток – це грошовий вираз частини чистого доходу, який 

створюється на підприємствах і використовується державою та підприємствами 

для розвитку виробництва і забезпечення соціальних потреб членів колективу 

[6]. Основним джерелом прибутку, на думку авторів, є додатковий продукт, що 

його створюють працівники сфери матеріального виробництва. Вони ж 

обчислюють прибуток як різницю між оптовою ціною підприємства (ціною 

виробника) та собівартістю реалізованої продукції.  

Прибуток підприємства відзначається не тільки своєю багатоаспектною 

роллю, але і різноманіттям видів, у яких він вбачається. Зважаючи на 

різноманітні підходи до визначення прибутку, можна виділити його основні 

риси (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Основні риси прибутку 
 

Якщо позитивним фінансовим результатом діяльності підприємства є 

прибуток, збільшення якого значить примноження фінансових ресурсів та 

зростання фінансових результатів, то негативне (від’ємне) значення категорії 

фінансового результату описує показник збитку, який свідчить про недієве 

управління ресурсним, виробничим та економічним потенціалами 

підприємства, невміле використання наявного капіталу, низьку якість роботи 

менеджменту підприємства тощо.  
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Термін «збитки» енциклопедія подає наступним чином: 

1) матеріальні витрати, виражені в натуральних або вартісних одиницях, 

що негативно позначаються на результатах діяльності підприємства; 

2) облікова частина фінансових звітів, балансів, інших документів, що 

характеризують результативність діяльності підприємницьких структур. 

Оцінюються збитки як різниця (перевищення) між витратами та доходами, 

задля яких були реалізовані ці витрати [6]. 

Так як основна ціль діяльності підприємства являє собою отримання 

прибутку, то очікування прибутку заохочує підприємця до пошуку 

найоптимальніших варіантів використання ресурсів. Отож, можна виділити 

головну функцію прибутку - стимулювання нововведень, пошук шляхів 

удосконалення технології. Водночас прибуток виконує і функцію розподілу 

ресурсів між галузями виробництва. Отримання економічного прибутку в 

певній сфері свідчить про недостатній рівень залучення в цю галузь ресурсів і 

підштовхує підприємців спрямовувати ресурси на зростання пропозиції у ній. І 

навпаки, збитковість галузі свідчить про перенасиченість ресурсів і стимулює 

їхній відплив з неї. Однак реалізація цих функцій прибутку може гальмуватися 

за недосконалої конкуренції.  

Якщо підприємницька діяльність характеризується високими темпами 

розвитку, збільшенням обсягів продажу, завоюванням частки ринку, 

максимальним збільшенням прибутку, то фінансові результати є високими. 

Якщо підприємство працює стабільно задовольняючись мінімальним рівнем 

рентабельності або просто беззбитково то управління фінансовими 

результатами повинне бути сконцентровано на забезпеченні таких надходжень, 

що забезпечує поточну платоспроможність та фінансову стабільність [7].  

Правдива інформація про отримані результати фінансового аналізу 

потрібна для прийняття ефективних управлінських рішень, що приведе до 

досягнення значної економічної ефективності виробництва та рентабельності 

продукції [8]. Правильно обраний підхід до аналізу фінансових результатів 

потрібен для їх планування і прогнозування в майбутньому періоді.  
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Також, у сучасних умовах невизначеності та постійної зміни умов 

функціонування підприємств доволі важко уявити прийняття ефективних 

управлінських рішень зі стабілізації фінансового стану без актуальної, якісної, 

об’єктивної та наочної інформації, яка подана у максимально зручній для 

сприйняття та подальшого використання формі, тобто без візуалізації 

результатів фінансової інформації. 

Сьогодні існує велика кількість застосування засобів візуалізації в різних 

галузях. І, звичайно, розроблено багато методів щодо візуалізації інформації 

(рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Деякі методи візуалізації 

 

Кожний із видів візуалізації інформації має певне призначення та мету 

застосування. Для того, щоб обрати потрібну техніку візуалізації, необхідно 

відповісти на питання «Що ми хочемо зобразити?» [9]. Наприклад, якщо 

потрібно показати зв’язок чи залежність двох змінних, то варто застосувати 

діаграму розсіювання, а якщо необхідно порівняти дані в часі, то можна обрати 

з таких методів як кругова, лінійна або стовпчикова діаграма. 

Візуалізація надає унікальний метод бачення бази даних. Візуалізувати 

фінансові дані можна в найрізноманітніші способи.  
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Графіки та діаграми загалом допомагаютьзображати різні виміри у даних 

за допомогою візуальних пропорцій геометричних форм. Для прикладу, 

діаграма розсіювання має два виміри, що прив’язані до координат по осях Х та 

У, а також є можливість додати третій вимір – за допомогою кольору чи 

розміру символів. Лінійні графіки має сенс застосовувати для показу змін 

фінансових даних за певний проміжок часу, тоді як стовпчикові діаграми 

доцільно використовувати для порівняння категоріальних даних. 

Таблиці являються надзвичайно зручним інструментом, коли ми маємо 

справу з порівняно невеликою кількістю фінансового контенту. Вони 

показують категорії та кількісні дані в найбільш структурованій та 

організованій формі, і розкривають свій повний потенціал у поєднанні із 

можливістю сортувати та відфільтровувати дані [10]. А також, на думку 

Едварда Тафта, рекомендується додавати невеликі діаграми у колонки з 

даними, наприклад, маленький лінійний графік (відомий також як спарклайн) 

[11]. Скориставшись цією методикою було побудовано таблицю, в якій 

візуалізовано основні показники фінансової звітності підприємства ТОВ 

«Компанія-Еліт» (табл.1). Але як вже було зазначено, таблиці варто 

застосовувати з невеликою кількістю позицій, а для порівняння різновимірних 

даних вони не досить добре пристосовані. 

Вирішити, який з наявних інструментів візуалізації даних 

використовувати, не так легко, як здається на перший погляд, тому що кожний 

інструментарій у чомусь кращий за інший. Проведення візуалізації та аналізу 

фінансових даних має бути простим та недорогим.  

Варто обирати такі інструменти, які однаково добре виконують і аналіз 

даних, і візуалізацію. Якщо розмежовувати ці функції на окремі інструменти, то 

потрібно буде досить часто імпортувати та експортувати дані, що буде займати 

більше часу та доставляти незручності [12]. Тому для обробки та візуалізації 

фінансового контенту пропонується скористатись інструментами: 

електронними таблицями (LibreOffice, Excel чи GoogleDocs), середовищами для 

статистичного програмування (R або Pandas), бібліотеками візуалізацій 
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(Prefuse, Flare), інструментами для обробки даних (GoogleRefine або 

Datawrangler). 

Таблиця 1– Динаміка показників фінансової звітності ТОВ «Компанія-

Еліт» за методикою Едварда Тафта  
 

 
 

Діяльність підприємств в умовах ринкової економіки пов'язана з 

необхідністю підвищувати ефективність виробництва, конкурентоспроможність 

продукції і послуг. Якщо узагальнити все вищесказане, можна відмітити, що 

фінансові результати в підприємницькій діяльності становлять собою або 

прибуток, або збиток за звітний період. Фінансові результати демонструють 

кінцеву мету діяльності підприємства і є вирішальними для нього. Дослідження 

питань щодо формування та обліку фінансових результатів діяльності є досить 

актуальними і багато в чому їх вирішення вплине на зміцнення економічного 

стану підприємства. 
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ПРАВОВІ, ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

 

УДК 339.727.22:341(045) 

Кухар І.І., Кричковська Т.О. 

Здобувачі освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У МІЖНАРОДНОМУ 

ПРАВІ 

У статті розглянуто існуючі способи захисту іноземних інвестицій від 

можливих ризиків. Взявши за приклад Україну, було виявлено та окреслено ряд 

проблем, які можуть виникнути у іноземних інвесторів під час здійснення 

інвестиційної діяльності, було проаналізовано способи їх вирішення. 

Ключові слова: міжнародні інвестиції, інвестиційна діяльність, ризики в 

інвестиційній діяльності, експропріація, захист іноземних інвесторів, 

міжнародний мінімальний стандарт. 

Однією з основних проблем у міжнародному інвестиційному праві є 

забезпечення правового захисту іноземних інвестицій. Здійснюючи 

інвестиційну діяльність у країнах, що розвиваються, та країнах перехідної 

економіки із властивою їм політичною й економічною нестабільністю, інвестор 

ризикує тим, що у разі зміни політичної ситуації, його капітали можуть 

зазнавати певних обмежень (у зв'язку із регуляторними заходами держави або ж 

непрямою експропріацією), а то і заходів примусового вилучення (прямої 

експропріації) його власності. Іншими словами, існує реальна небезпека, що 

іноземні інвестиції можуть бути націоналізовані, реквізовані без виплати 

компенсації своєчасно і в повному обсязі, як того вимагають міжнародні 

правові норми. 

Метою даної статті є всестороннє дослідження міжнародних способів 

захисту іноземних інвестицій від можливих ризиків. 
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Питання безпеки іноземних інвестицій у міжнародному праві розглядали 

вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких Голубенко І. І., ДударецьД.В., 

Дурицька Г. В., Комаров В. В., Піддубна Л. І., Поєдинок В. В.,  

Стрельбіцька Н. М., Товкун І. М. та інші. 

На даному етапі важливим аспектом в діяльності кожної держави є її 

інвестиційна політика, позаяк саме від неї залежить інвестиційна привабливість 

країни, а отже, певною мірою, і її розвиток. Якщо розглядати цей аспект на 

прикладі України, то варто відмітити наявність ряду проблем, значною мірою 

пов’язаних із законодавством, що зменшують інвестиційну привабливість 

України в очах інвесторів. Зокрема, у своїй роботі Дударець Д. В. зазначає, що 

згідно з підрахунками різних дослідників, загальна кількість нормативно-

правових актів, що регулюють інвестиційну діяльність на території України, 

знаходиться в межах 150-1000 актів. Цілком очевидно, що така кількість є 

надмірною, позаяк призводить до того, що законодавче регулювання даної 

сфери може бути досить суперечливим. Крім того, потенційному інвестору 

буде важко в повному обсязі ознайомитися з усією необхідною йому 

інформацією. Себто, за інших рівних умов, іноземний інвестор наврядчи обере 

Україну для здійснення інвестиційної діяльності. 

Наявність проблем в українському законодавстві підтвержують і дані 

European Business Organization, згідно з якими, причинами, що негативно 

впливають на бажання інвесторів вкладати кошти в Україну, є: корупція та 

неефективна судова система (неможливість захистити право власності чи 

справедливо вирішити бізнес-суперечку), питання виділення земельних ділянок 

і відшкодування ПДВ, а також подолання технічних бар'єрів у торгівлі та 

проходження митних процедур. Серед інших причин: нечіткість та 

непрозорість законодавчих норм, які можна трактувати неоднозначно, а також 

практика частих змін законодавства; високий рівень бюрократії (необхідність 

отримання великої кількості дозвільних документів у різних інстанціях); 

перевищення повноважень органами контролю та перевірки. 
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Варто зазначити, що згідно з даними звіту “Doing business” за показником 

легкості ведення бізнесу за 2018 рік Україна займає 76 позицію. Для порівняння 

сусідні Польща та Російська Федерація займають 27 та 35 позиції відповідно. 

Цілком очевидно, що за таких умов інвестори будуть більше зацікавлені в 

співпраці з ними. 

Інвестиційна діяльність в Україні, як і в інших країнах, пов'язана зі 

значною кількістю інвестиційних ризиків. Узагальнюючи існуючі визначення 

інвестиційного ризику, можна виділити його ключові ознаки, до яких входять – 

невизначеність дії ринкових чинників у даний час і у майбутньому, можливість 

настання несприятливої події, ймовірність втрат активів, неотримання 

очікуваного прибутку, об’єктивна необхідність здійснення несприятливих 

заходів, суб’єктивне сприйняття подій. З огляду на наведені ознаки, ризик у 

процесі інвестування варто визначати як економічну категорію, що має 

об’єктивно-суб’єктивну природу і характеризує міру невизначеності настання 

об’єктивних подій або отримання суб’єктивно очікуваного результату від 

інвестиційної діяльності під впливом чинників внутрішнього та зовнішнього 

середовища суб’єкта господарювання [5, c. 94]. 

Процес інвестування завжди пов'язаний з ризиком внаслідок того, що 

доходи/прибуток та витрати від проекту є важко прогнозованими величинами 

на момент прийняття рішення про реалізацію об'єкта інвестування. Неможливо 

наперед передбачити несприятливі ситуації та тенденції протягом подальших 

років. Ризик у процесі інвестування виникає через коливання курсу валют, 

відсотків за кредит, цін, зміну політичного курсу держави, податкової системи 

та інших причин. 

Нестабільність світової економіки й банкрутство відомих банків та 

компаній стимулюють розроблення й впровадження міжнародних, 

національних та корпоративних стандартів управління ризиками. Провідними 

розробниками стандартів із ризик-менеджменту є Канадська та Японська 

асоціації стандартів, Організація зі стандартів Австралії, Міжнародна 

організація зі стандартизації (ISO) та Міжнародна електротехнічна комісія, 

Австрійський інститут стандартів тощо [3, с. 130]. 
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У міжнародному стандарті ISO 31000:2009 ризик трактується як вплив 

невизначеності на опрацьоване завдання. Даний стандарт окреслює ризик як 

наслідок встановлення та досягнення організаційних завдань за невизначеності 

навколишнього середовища. Відповідно, невизначеність породжується 

зовнішніми та внутрішніми факторами, які організація не може повністю 

контролювати, однак які можуть негативно вплинути на виконання завдання чи 

відтермінувати його. Зазначені фактори та їх вплив може також сприяти 

завчасному й успішному досягненню мети. Відповідно ризик не є негативним 

чи позитивним явищем, однак його наслідки можуть мати негативне або 

позитивне значення для організації.  

Таким чином, можемо спостерігати, що в стaндарті ISO 31000:2009 

нaголос у визнaченні ризику зміщується від імовірності події (щось може 

стaтися) до ймовірнoсті нaслідку, особливо йoго впливу на виконaння 

окреслених завдань. До дaного стaндарту ризик визначався, як прaвило, 

негaтивним явищем, якого оргaнізація нaмагається уникнyти чи передaти 

іншим. Сьогоднi фaхівці рoзуміють, щo pизик мoже бyти не лишe нeгативним, a 

й пoзитивним. 

Варто зазначити, що ризики можна поділити на три категорії. По-перше, 

ризики, які зустрічаються часто в міжнародній інвестиційній діяльності.  

По-друге, передбачені ризики (можливість появи яких диктує досвід). По-третє, 

ризики непередбачені (потенційні непрогнозовані загрози, ймовірність яких не 

можна визначити) [7, с. 238]. 

Хоча правові гарантії безпеки іноземних інвестицій і відображені у 

законах, держава, в яку надходять інвестиції, не завжди може забезпечити 

дотримання цих гарантій, позаяк може мати місце економічна та політична 

нестабільність або ж інші несприятливі умови, що стануть на перешкоді. В 

зв’язку з цим виникає необхідність знайти правові інструменти, які допоможуть 

інвесторам краще убезпечити свої інвестиції. Тому перейдемо безпосередньо до 

їх розгляду.  
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Одним із основних правових інструментів удосконалення правового 

захисту іноземних інвестицій є міжнародно-правова практика, яка передбачає 

міжнародні двосторонні договори про взаємне заохочення і захист іноземних 

інвестицій, так звані двосторонні інвестиційні угоди [8, с. 124]. Завдяки таким 

договорам створюється ситуація, в якій обидві країни зацікавлені в виконанні 

своїх зобов'язань перед іноземними інвесторами, тобто таким чином кожна 

країна певною мірою убезпечує своїх інвесторів від некомерційних ризиків, 

себто таких, що пов’язані з частковим або повним невиконанням іншою 

країною своїх обов’язків перед іноземними інвесторами з ряду причин, до яких 

належить і зміна законодавства.  

Зазначимо, що до некомерційних ризиків БАГІ відносить війни, соціальні 

вибухи, експропріацію вкладеного капіталу, неможливість переводу прибутку 

за кордон і таке інше. Гарантії надаються тільки інвесторам із країн-членів 

БАГІ. Строк гарантій – 15-20 років по прямих інвестиціях, по позиках – понад 

три роки. Основна вимога надання гарантій: інвестор повинен бути резидентом 

країни-члена БАГІ. Інвестиція ж може призначатися для будь-якої країни, 

навіть такої, що не входить до БАГІ. Гарантії БАГІ, по суті, є страховкою, за 

одержання якої треба сплатити від 0,25% до 1,25% за кожні 100 доларів 

вартості гарантії [1, с. 94]. 

Наступним інструментом захисту іноземних інвестицій є використання 

принципу міжнародного мінімального стандарту. Варто зазначити, що, по суті, 

не існує жодного джерела, яке б надавало вичерпну інформацію щодо того, які 

елементи включає в себе принцип міжнародного мінімального стандарту, проте 

у своїй статті Товкун І. В. виділяє наступні аспекти: 

а) повага законів держави, що приймає інвестиції. Цей принцип передбачає 

необхідність того, щоб іноземний інвестор дотримувався законів держави, у 

якому він вважає за потрібне інвестувати свої кошти; 

б) націоналізація. Зокрема, якщо розглядати цей аспект на прикладі 

законодавства України, то законодавчо передбачено, що на території нашої 

країни іноземні інвестиції націоналізації не підлягають. Таке можливо лише у 
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випадку настання надзвичайної ситуації, коли стає можливою реквізиція на 

підставі рішень уповноважених Кабінетом Міністрів України органів. Проте, 

іноземний інвестор матиме право на отримання компенсації. За кожен день, на 

який буде з якихось причин відстрочена виплата компенсації, буде нарахований 

відсоток. Важливим моментом є також той факт, що компенсація повинна бути 

виплачена в тій валюті, в якій безпосередньо здійснювалися інвестиції. 

Проте, у своїй статті Поєдинок В. І. зазначає, що юридична наука 

фактично ігнорує іншу проблему – дискримінацію національних інвесторів у 

порівнянні з іноземними. Хоча на відміну від більшості країн, Україна має 

спеціальне інвестиційне законодавство, яке поширюється не тільки на 

іноземних інвесторів, але і на національних, в її судовій практиці, по суті, 

відсутні спори, що стосуються безпосередньо експропріації національних 

інвестицій. Відсутність такої судової практики є свідченням нерозвиненості 

правової традиції захисту національними інвесторами своїх прав; 

в) законність. Іноземний інвестор має право оскаржити будь-які незаконні 

дії приймаючої інвестиції держави; 

г) використання місцевих засобів правового захисту. Мається на увазі, що 

у разі виникнення суперечки щодо іноземних інвестицій, справа повинна 

вирішуватися уповноваженими органами приймаючої інвестиції країни. Справа 

може бути передана до міжнародного арбітражного суду лише в тому випадку, 

коли можливості компетентних органів держави повністю вичерпані, а сторони, 

між якими виникла суперечки, так і дійшли згоди. Зокрема, ст. 26 Закону 

України «Про режим іноземних інвестицій» передбачає, що спори між 

іноземними інвесторами і державою з питань державного регулювання 

іноземних інвестицій та діяльності підприємств з іноземними інвестиціями 

підлягають розгляду в судах України, якщо інше не визначено міжнародними 

договорами України. Згідно зі ст. 10 Цивільного Кодексу України чинний 

міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов’язковість 

якого надана Верховною Радою України, є частиною національного цивільного 

законодавства України. 
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Якщо ж суперечка не була вирішена національними засобами правового 

захисту, то іноземний інвестор може звернутися до міжнародного суду, який 

розглядає інвестиційні спори. До них належать: Міжнародний арбітражний суд 

Міжнародної торговельної палати, Арбітражний суд Торгової палати м. 

Стокгольм, Лондонський арбітражний суд, Міжнародний комерційний 

арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України, Міжнародний центр 

із врегулювання інвестиційних суперечок, Міжнародна постійна палата 

Третейського суду.  

В останні десятиліття іноземні інвестори, а також національні підприємці, 

зацікавлені в залученні іноземного капіталу, намагаються створити систему 

додаткових гарантій, що захищають інвесторів від некомерційних (політичних) 

ризиків, які випливають із нестабільної політичної обстановки, а також 

пов’язаних із репресивними заходами органів держави. Одним із елементів 

такої системи додаткових гарантій передбачається система страхування 

некомерційних ризиків. У багатьох країнах страхування некомерційних ризиків 

здійснюють різні організації, які можна поділити на такі групи: а) приватні 

(недержавні) організації; б) державні організації, що здійснюють страхування 

некомерційних ризиків національних підприємців, що виступають у ролі 

іноземних інвесторів за кордоном; в) міждержавні регіональні організації,  

що здійснюють страхування некомерційних ризиків на регіональному  

рівні [4, с. 94]. 

Як зазначає у своїй статті Товкун І. М., ще одним способом захисту 

міжнародних інвестицій є принцип національного режиму. Принцип  

національного  режиму  знайшов своє  наукове  закріплення  в  працях  

видатного  аргентинського  юриста  К.  Кальво. Згодом  ця  теорія  стала  відома  

як  «доктрина Кальво». Учений писав: «Нерезиденти, що беруть участь у 

комерційному обороті країни перебування, мають право на отримання 

аналогічного захисту, як і резиденти, але вони не мають права  вимагати 

більшого рівня правового захисту». Це положення про захист прав нерезидентів 

лише у рамках національного режиму закріплено в завершальному документі 
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Першої міжнародної конференції американських держав (Вашингтон, 1889 р.), 

а також у Конвенції про права і обов’язки держав, прийнятій на VII 

Міжнародної конференції американських держав (Монтевідео, 1933 р.). 

На основі викладеного матеріалу, можна зробити висновок про те, що 

захист іноземних інвестицій являє собою сукупність принципів як 

національного, так і міжнародного права, що має на меті убезпечити іноземного 

інвестора від зазіхань з боку держави, що приймає іноземні інвестиції. 

Засобами міжнародного правового захисту є укладання двосторонніх договорів 

між державами, що забезпечують зацікавленість обох країн в дотриманні своїх 

зобов'язань одна перед одною, використання принципу мінімального стандарту, 

створення системи страхування некомерційних (політичних) ризиків, 

використання принципу національного режиму («доктрини Кальво»). Проте, 

першочергово іноземному інвестору необхідно ознайомитися із законодавством 

країни, в яку він інвестує, переконатися в тому, що її судова система викликає 

довіру, позаяк в іншому випадку інвестор спершу витратить кошти на судові 

справи в межах цієї країни і, не зумівши залагодити суперечку там, буде 

змушений звертатися до міжнародного арбітражного суду.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА 

ПОРУШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

У статті розглянуто основні питання щодо міжнародних організацій, їх 

відповідальність за недотримання своїх зобов’язань. Більшу увагу було 

звернуто на такі поняття, як: міжнародні організації, види міжнародних 

організацій, відповідальність та міжнародна відповідальність. Авторами 

аналізується міжнародна відповідальність організацій за недотримання 

зобов’язань. Описано види міжнародних зобов’язань та види відповідальності 

за міжнародні порушення зобов’язань. У висновку автори розкривають 

актуальність даного питання та необхідність контролю над міжнародних 

організаціями та їх діями. 

Ключові слова: міжнародна організація, міжнародно-правова 

відповідальність, підстави притягнення, відповідальність міжнародних 

організацій. 
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У сучасному міжнародному праві у зв’язку з правопорушеннями, що 

здійснюють суб’єкти міжнародного права виникає певна міжнародно-правова 

відповідальність. Зважаючи на те, що кількість міжнародних організацій, і 

відповідно обсяг їх повноважень зростає, проблема їх правової відповідальності 

є досить актуальною на сьогоднішній день. Обсяг і межі відповідальності 

міжнародних організацій неоднакові, вони залежать від обсягу 

правосуб'єктності і природи міжнародних організацій. Оскільки міжнародні 

організації є відносно молодим суб'єктом міжнародного права, проблема їхньої 

міжнародно-правової відповідальності перебуває в стадії розробки.  

Дослідженням проблеми міжнародної відповідальності міжнародних 

організацій займалися такі вітчизняні та іноземні вчені, як В. А. Василенко,   

П. М. Куріс, М. О. Ушаков, Ю. М. Колосов, В. А. Мазов, Д. Б. Левін,  

Є. М. Крівчікова, О. О. Шибаєва, Дж. В. Гарнер, К. Іглтон, М. Хірч та інші. 

За даною тематикою є не дуже велика кількість досліджень та наукових 

робіт, тому можна зробити певний висновок, що ця тема потребує 

ознайомлення та досліджень. 

Метою статті дослідженням особливостей міжнародно-правової 

відповідальності міжнародних організацій 

Необхідно коротко зупинитися саме на категорії «міжнародна організація». 

За К.А. Бєкяшевим міжнародна організація – це об’єднання держав, створене 

відповідно до міжнародного права і на основі міжнародного договору, для 

здійснення співробітництва в політичній, економічній, культурній, науково-

технічної, правової та інших галузях, що має необхідну для цього систему 

органів, права і обов’язки, похідні від прав і обов’язків держав, і автономну 

волю, обсяг якої визначається волею держав-членів [7, ст. 300]. У сучасному 

своєму розумінні міжнародні організації як правовий феномен виникли в кінці 

XIX – на початку XX століть, коли потреби світового розвитку обумовили 

необхідність створення постійно діючих колективних міждержавних органів. З 

появою міжнародних організацій виникла низка теоретичних та практичних 

проблем, однією з яких є проблема їх відповідальності.  
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Визначаючи поняття міжнародної відповідальності, звернемося до 

визначення, наданого Комісією міжнародного права ООН (далі – КМП): «Це ті 

наслідки, які те чи інше протиправне діяння може мати згідно з нормами 

міжнародного права у різних випадках, наприклад, наслідки діяння в плані 

заподіяння шкоди та відповідних санкцій». [7,  cт. 301] 

Відповідальність міжнародних організацій виникає тоді, коли вони тим чи 

іншим чином порушують міжнародні зобов’язання, що випливають з договорів 

або інших джерел міжнародного права. В юридичній літературі можна навести 

конкретні випадки таких ситуацій: порушення міжнародною організацією і її 

посадовими особами положень установчих актів; збиток, заподіяний її діями 

державам, іншим міжнародним організаціям або юридичним і фізичним 

особам; порушення внутрішніх законів країни, де розміщується міжнародна 

організація або здійснюється її діяльність тощо.  

Тема відповідальності міжнародних організацій вперше була піднята 

Комісією міжнародного права у 1963 р. у першій доповіді спецдоповідача  

А. Ель-Еріана з питання щодо відносин між державами і міжурядовими 

організаціями. У резолюції 56/82 від 12 грудня 2001 р. Генеральної асамблеї ООН 

(далі – ГА ООН) попросила КМП почати роботу над кодифікацією норм щодо 

відповідальності міжнародних організацій. На п’ятдесят п’ятій сесії у 2003 р. було 

представлено першу доповідь щодо відповідальності міжнародних організацій. 

Після цього було створено робочу групу з розробки Проекту, головою і 

спецдоповідачем якої став італійський вчений Джорджіо Гая. [4, ст. 356] 

Міжнародні організації є суб’єктами міжнародного права ще з 1986 року, 

коли було прийнято Конвенцію про право договорів між міжнародними 

організаціями. Саме ця обставина лягла в основу запровадження нагальної 

кодифікації норм про їхню відповідальність, оскільки подібне було зроблено з 

нормами про відповідальність держав. У 2008 році Комісія Міжнародного 

права ООН представила текст проектів статей про відповідальність 

міжнародних організацій. У 2009 році цей проект був прийнятий у першому 

читанні. Цей проект містить у собі 66 статтей. [3 ст. 148] 
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Згідно із проектами, підстави виникнення міжнароднопротиправного 

діяння можна поділити на два види: прямі підстави: установлені статтями 5-7 

(пов’язані із діяннями самої міжнародної організації), а саме: протиправна 

поведінка органів чи агентів міжнародної організації, перевищення 

повноважень органом чи агентом міжнародної організації, протиправна 

поведінка яка визнається чи приймається міжнародною організацією у якості 

власної, у разі, якщо це є поведінкою яка на присвоюється міжнародній 

організацією на підставі вищевказаних підстав, та непрямі підстави (пов’язані з 

діянням іншого суб’єкта) установлені статтями 12-14, а саме: допомога та 

сприяння у скоєнні міжнародно-протиправного діяння керівництво і контроль у 

скоєнні міжнародно-протиправного діяння, примус до скоєння міжнародно-

протиправного діяння держави чи іншої міжнародної організації. Також у главі 

5 проектів, а саме у 17-22 статтях зазначаються підстави, які виключають 

протиправність, а саме: це згода держави чи міжнародної організації на скоєння 

конкретного діяння іншою міжнародною організацією, у зв’язку із 

застосуванням законної міри самооборони, принятої у відповідності до 

принципів міжнародного права, які втілені в Уставі Організації Об’єднаних 

Націй, контрміри, форс-мажор, лихо, стан необхідності. [3, ст. 148-149] 

Згідно з нормами Проекту підстави виникнення міжнародно-

протиправного діяння поділяють на два види: прямі підстави, установлені 

статтями 5-7, які пов’язані з діяннями самої міжнародної організації, та непрямі 

підстави, пов’язані з діянням іншого суб’єкта, установлені статтями 12-14. 

Глава 5 Проекту, а саме статті 17-22, закріплюють підстави, які виключають 

протиправність діяння, до яких належать: згода держави чи міжнародної 

організації на здійснення певного діяння щодо них, контрзаходи, самооборона, 

форс-мажор, стихійне лихо та стан необхідності. Що стосується згоди держави 

чи міжнародної організації на здійснення певного діяння щодо них, то така 

згода виключає протиправність цього діяння тією мірою, якою це діяння 

залишається в рамках вищевказаної згоди. Відповідно до ст. 30 Проекту 

контрзаходи визначаються як дії однієї держави, викликані міжнародно-
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правовими діянням іншої держави. Такі заходи можуть порушувати міжнародні 

зобов’язання, але саме їхній відповідний характер виключає відповідальність за 

них. Самооборона як обставина звільнення від міжнародної відповідальності 

передбачена у ст. 51 Статуту ООН. Основною умовою правомірності та 

законності застосування самооборони є наявність агресії. [6, ст. 359] 

Відповідальність у міжнародному праві відіграє важливу роль в 

забезпеченні стабільного функціонування міжнародної системи. Термін 

«міжнародно-правова відповідальність» охоплює правовідносини, що 

виникають за міжнародним правом у зв’язку з міжнародно-протиправним 

діянням. Тому змістом міжнародно-правової відповідальності виступають ті 

негативні наслідки, які настають для держави в результаті порушення нею 

міжнародного права. Вказані правовідносини можуть бути як двосторонніми, 

так і багатосторонніми (у разі збільшення суб’єктного складу за рахунок участі 

в них інших суб’єктів, окрім потерпілої держави). Виникають як з приводу 

первинних зобов’язань за відповідальністю суб’єкта (йдеться про первинний 

обов’язок держави-порушниці припинити протиправну поведінку та 

відшкодувати завдану шкоду), так і з приводу застосування примусових заходів 

з боку потерпілої сторони (з метою примусу держави-порушниці до виконання 

первинних зобов’язань).[10, ст. 67] 

Відшкодування шкоди згідно з правом міжнародної відповідальності 

можливе у двох основних видах: моральний та матеріальний, кожен з яких 

поділяється на відповідні форми. Так, реституція та компенсація відноситься до 

матеріального, а сатисфакція до морального виду міжнародної відповідальності 

міжнародних організацій. З огляду на те, що реституція з усіх форм 

відповідальності закріплена в Статтях про відповідальність міжнародних 

організацій (СПВМО) першою, то мова буде йти про неї також першою. Ця 

форма відповідальності передбачає обов’язок відповідальної міжнародної 

організації відновити положення, що мало місце до вчинення нею міжнародно-

протиправного діяння. Потрібно також зазначити, що практику відносно 

реституції з боку міжнародних організацій знайти вкрай складно. Шкода 
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завдана міжнародною організацією в тій мірі,  в якій вона не покрита 

реституцією, може бути покрита компенсацією. [5, ст. 114-115] 

Міжнародні організації серед усіх трьох форм відповідальності найчастіше 

використовують компенсацію. В міжнародній практиці має місце здійснення 

міжнародною організацією «добровільної» компенсації. До компенсації з 

метою покриття всіх спричинених збитків, а не їх перевищення, може 

застосовуватись упущена вигода. При цьому, пропорційність відшкодування 

шкоди має враховувати наступні положення СПВМО: 

 ч. 2 ст. 36, яка закріплює право постраждалого суб’єкта на упущену 

вигоду в межах доказів; 

 ст. 38 передбачає виплату відсотків; 

 ст. 39 – обтяження збитків, яке може виникнути через поведінку 

потерпілої сторони. 

Потрібно звернути увагу не те, що ні в СПВМО, ні в СПВДЗМПД чітко не 

зазначено, що мається на увазі під доказами. В рамках Компенсаційної комісії 

ООН доказами упущеної вигоди при сплаті рентної плати називались звіти, що 

пройшли аудиторську перевірку, контракти, квитанції, сертифікати від 

орендаря, рахунки за комунальні послуги, письмові показання свідків, 

документи, що підтверджують орендну плату (банківські виписки, чеки) та 

документи, що ідентифікують особу орендаря. Крім цього, для уникнення 

переоцінки такої упущеної вигоди при недостатності доказів, 

використовувались оціночні методології, фактори оцінки різних рівнів ризиків. 

[5, ст. 114-115] 

Міжнародна організація не у всіх випадках може компенсувати шкоду 

шляхом застосування матеріальних форм відповідальності, тому така 

міжнародна організація зобов’язана принести сатисфакцію (вибачення, 

вираження співчуття, визнання відповідальності, тощо) за спричинену своїм 

міжнародним-протиправним діянням шкоду, настільки, наскільки вона не може 

бути відшкодована реституцією та компенсацією. Будь-яке правопорушення 

автоматично наносить шкоду честі, гідності, репутації потерпілої сторони, тому 
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міжнародній організації не буде вкрай важким, поряд із наданням компенсації 

ще й вибачитись за нанесену шкоду. [11, ст. 2-3] Однак, з нашої точки зору, є 

такі випадки, коли матеріальні форми відповідальності дійсно не можуть 

покрити усіх завданих втрат, наприклад, людських у миротворчих операціях. 

Тому, у таких випадках, крім реалізації матеріальної відповідальності потрібно 

застосувати форму відповідальності як сатисфакція. 

Задля ефективного виконання зобов’язання по відшкодуванню, статтею 43 

встановлюється обов’язок членів відповідних міжнародних організацій 

приймати, згідно правил їхніх організацій усі належні заходи з тим, щоб надати 

цій організації засоби для ефективного виконання її зобов’язань. В цілому 

потрібно сказати, що з під сфери обхвату проекту виключена цивільна 

відповідальність міжнародних організацій, пов’язана з порушеннями 

комерційних договорів. 

Оскільки міжнародні організації наділені специфічною правосуб’єктністю, 

то, відповідно, і їхня відповідальність не є звичайною. Загальновідомим є факт, 

що Комісія міжнародного права приділяє велику увагу питанням кодифікації 

норм про відповідальність міжнародних організацій. Цьому передує не тільки 

та обставина, що пов’язана зі складністю цього процесу, а й те, що 

відповідальність має велике політичне значення. Тому запровадження та 

вдосконалення міжнародної відповідальності міжнародних організацій є 

необхідним фактором підвищення рівня ефективності міжнародного права 

загалом та як результат рівня впорядкованості міжнародної системи. [6, ст.361] 

У статтях проекту досить детально розкрито таке питання як контрзаходи. 

Тому надання офіційного закріплення проекту на міжнародному рівні 

сприятиме стабілізації міжнародних відносин, зменшенню конфліктів та 

непорозумінь між міжнародними міжурядовими організаціями (ММУО) та 

іншими суб’єктами міжнародного права. З посиленням впливу міжнародних 

організацій на міжнародні відносини, вони повинні нести відповідальність за 

свої дії так, як це вже роблять держави [ 2, ст. 222] 
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Отже, виходячи із нашого дослідження питання відповідальності 

міжнародних організацій за порушення міжнародних зобов’язань можна 

сказати, що дане питання досить актуальне на разі, тому що воно не дуже 

сильно висвітлене у наукових роботах. Це говорить про те, що відповідальність 

міжнародних організацій залежіть від правосуб’єктності та випливає з неї 

відповідно.  

Після дослідження цієї теми можна зробити свій висновок, що: 

 першорядною проблемою інституту відповідальності міжнародних 

організацій є досить невеликий досвід практики з цього питання, оскільки 

установчі акти міжнародних організацій практично не містять норм щодо їхньої 

відповідальності за порушення міжнародних зобов’язань, і єдиним джерелом 

слугує Проект статей щодо відповідальності міжнародних організацій, який 

розробляється Комісією міжнародного права; 

 шкода не є обов’язковою умовою настання відповідальності 

міжнародних організацій. Для цього досить лише вчинення діяння, що не 

відповідає зобов’язанням міжнародної організації; 

 кодифікація норм про відповідальність міжнародних організацій, перш 

за все, необхідна для встановлення балансу міжнародних відносин та 

ефективного функціонування міжнародного права загалом. Безумовно, це буде 

великим плюсом, тому що зі зростанням впливу міжнародних організацій на 

міжнародні відносини вони зобов’язані нести відповідальність за вчинені дії на 

рівні з іншими суб’єктами міжнародного права. 

Отже, міжнародне право спонукає виконувати не лише договірні 

зобов’язання, а й ті, що виникають із інших джерел міжнародного права. 

Беззаперечно повинні виконуватись всі зобов’язання, які поєднують всіх 

суб’єктів в міжнародних відносинах. 
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У статті викладені основні підходи до захисту авторських та суміжних прав, 

порушених у мережі Інтернет, що склалися в різних країнах. Висвітлено 

проблеми та обговорювані пропозиції до удосконалення в Україні стану 

законодавчого забезпечення реалізації відповідальності за порушення прав 
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Мережа Інтернет створена для забезпечення обміну інформацією всіх 

віддалених комп’ютерів між собою. З появою цього чуда величезна кількість 

користувачів отримали можливість дуже швидко отримувати потрібну 

інформацію з найбільш трастових і компетентних джерел.  

Метою статті є аналіз основних актуальних проблем у сфері охорони й 

захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернеті.  

Даній темі приділяють увагу такі науковці, як: Андрощук Г.О.,                

Антонов В.М., Білоус І.М., Калениченко П.А., Кудрявцева С.П., Мережко А.А., 

Наумов В.Р., Підопригора О.А., Святоцький О.Д., Пастухов О.М.,        

Петровський С.В. 

Проблема захисту авторських прав у найбільш вираженій формі 

виявляється протягом останнього десятиріччя у сфері Інтернет, що зумовлено, 

перш за все, у простоті та швидкості розміщення інформації у всесвітній 

мережі, у відсутності необхідності обов’язкової авторизації при вчиненні таких 

дій, відкритості та доступності користування електронними ресурсами 

необмеженим фактично колом осіб [1, с. 173]. Такі переваги інформаційних 

технологій мають у той же час відповідно до принципу діалектичного розвитку 
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й зворотній бік, – у відкритому стані інформація та об’єкти права 

інтелектуальної власності потрапляють до мережі Інтернет без згоди й навіть 

поза межами обізнаності автора, чим порушуються не тільки права автора на 

отримання винагороди за свій інтелектуальний труд, а і його особисті 

немайнові права, перш за все, право вимагати визнання свого авторства шляхом 

зазначення належним чином власного імені на творі і ого примірниках і за 

будь-якого публічного використання твору. Отже, при однозначній 

привабливості саме Інтернет мережа стає віртуальним ринком обороту і збуту 

продукції із порушенням виключних прав авторів [5, с. 79]. 

З розвитком всесвітньої Інтернет - мережі проблема захисту прав на 

нематеріальні досягнення власних творчих зусиль набуває все більшої 

актуальності і необхідності її висвітлення для широких верств населення. Не 

секрет, що на сьогодні Інтернет настільки завоював прихильність українців, що 

став одним з найголовніших засобів розповсюдження інформації ділового, 

рекламного та розважального характеру.  Розвиток інтернету створив нові 

виклики для традиційних форм захисту інтелектуальної власності - авторського 

права і патентів. Інформацію в інтернеті можна легко, дешево і анонімно 

копіювати. І власники цієї інформації часто реагують на таку діяльність все 

агресивнішими і жорсткішими формами захисту інтелектуальної власності - 

збільшенням терміну захисту, поширенням такого захисту на інші засоби медіа, 

забороною доступу, тощо [1, с. 174].  

Майже кожен власник бізнесу або просто особа, яка володіє будь-якою 

інформацією, що має пізнавальний або комерційний характер, створює для 

розміщення цієї інформації Інтернет - сайт або й декілька. Поряд з цим виникає 

необхідність у захисті такої інформації від посягань тих користувачів мережі, 

які віддають перевагу не самостійному створенню сайтів та їх наповнення, а 

копіюванні  інформації з сайтів інших осіб [4, с. 79]. 

Сьогодні до найбільш застосовних механізмів захисту прав 

інтелектуальної власності в мережі Інтернет належать: захист прав у судовому 

порядку, в адміністративно-правовому порядку, а також самозахист прав. Але 
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практика отримання захисту прав інтелектуальної власності, порушених у 

мережі Інтернет, в судових органах виявив такі проблеми, як відсутність 

належного законодавчого регулювання відносин, що складаються із 

застосуванням засобів електронного та цифрового зв’язку, на національному 

рівні; можливість доступу до мережі з будь-якого місця; складність визначення 

порушника, який дійсно вчинив порушення, та доведення його вини; 

неможливість представлення належних та допустимих доказів, що зумовлена 

електронною формою листування та укладеннях угод  [5, с.281]. Слід 

відзначити, що вітчизняне законодавство не визначає особливостей 

регулювання та захисту авторських прав у мережі Інтернет, факт чого стає 

підставою для поширення норм ст. 50 Закону України (далі – ЗУ) «Про 

авторське право і суміжні права» щодо встановлення тих дій, які визнаються 

порушенням авторського права та суміжних прав. Не визначені законодавчо в 

Україні й особливості доказування порушення прав у «віртуальній мережі» та 

не запроваджені нові адаптовані до особливостей відносин, що виникають в 

сфері її функціонування механізми захисту прав інтелектуальної власності [4, с. 

80]. 

 М. В. Гура вбачає необхідність посилення правової охорони прав авторів 

Інтернет сайту на національному рівні, перш за все, шляхом визначення 

правового режиму Інтернет-сайту у Цивільному кодексі України та Законі 

України «Про авторське право і суміжні права» та розроблення Типових 

договорів на створення Інтернет-сайту та хостінгу. Крім того, на його думку, 

потребують удосконалення норми, що встановлюють особливості правового 

захисту прав автора Інтернет-сайту, а також застосування стягнення грошової 

компенсації та моральної шкоди у разі їх вчинення. Цікавим видається той 

факт, що майже не викликає питання, які дії порушують права інтелектуальної 

власності в Інтернеті. Нинішній стан правової культури у суспільстві і активна 

антиплагіатна пропаганда надали чіткого розуміння, що розміщення об’єкта 

авторського права на веб-сайті без згоди автора або без зазначення його імені є 

порушенням авторських прав. Але інше суміжне питання, яке немає 
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одностайного вирішення у різних країнах і яке не має чіткої, однозначної 

відповіді в Україні, – хто є відповідальною особою за порушення прав  

третіх осіб в Інтернеті; хто має їх відновити та відшкодувати спричинену  

шкоду [4, с. 24]. 

Правова основа захисту прав інтелектуальної власності в Україні 

складається із десяти спеціальних законів та понад двадцять багатосторонніх 

міжнародних договорів. Проте досі не розроблено нормативно-правового акта, 

за яким би передбачались способи та методи захисту прав інтелектуальної 

власності у мережі Інтернет. І це незважаючи на те, що Україна стоїть на шляху 

євроінтеграції. Коли як не зараз займатися розбудовою правового поля. 

Умовно можна виділити об'єкти інтелектуальної власності, які містить веб- 

сайт, такі як: унікальна адреса доменне ім’я та певний масив інформації, що 

міститься за цією адресою (наповнення сайту або контент), програмне 

забезпечення Інтернет - магазину, дизайн та інші. 

У законодавстві про інтелектуальну власність не міститься ані визначення 

веб - сайту, ані власне веб- сайт як об'єкт. Таке визначення можна знайти у 

Наказі Державного комітету інформаційної політики, телебачення і 

радіомовлення України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України 

від 25.11.2002 N 327/225 «Про затвердження Порядку інформаційного 

наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб - порталу органів 

виконавчої влади та Порядку функціонування веб - сайтів органів виконавчої 

влади», який визначає, що "веб- сайтом" є сукупність  програмних  та  

апаратних  засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з 

інформаційними ресурсами, що перебувають у  розпорядженні певного суб'єкта 

і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних  

ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет. В свою чергу 

згідно цього ж наказу веб-портал, це веб-сайт, організований як системне 

багаторівневе об'єднання різних ресурсів та сервісів для забезпечення 

максимальної можливості доступу до інформації та послуг [3, с. 64]. 
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Якщо у вас виникло бажання скопіювати інформацію з веб-сайту, 

насамперед слід звернути увагу на повідомлення про авторське право, 

розміщене на самій сторінці. Інформація, яка розміщена на веб-сайті, повинна 

зберігатися на певному комп’ютері, так званому «сервері», що має назву – 

хостинг. Хостинг включає надання дискового простору на сервері для 

зберігання інформації (інформаційного наповнення Інтернет-сайту), а також 

забезпечує постійне підключення до мережі Інтернет, завдяки чому інформація, 

яка є на веб-сайті, є публічно доступною. У цьому повідомленні повинно бути 

чітко сказане, чи можете ви копіювати зі сторінки матеріал і вставляти його в 

інші документи, чи дозволяється завантажувати матеріал з мережі, 

роздруковувати його й наскільки широко це можна робити. Якщо таке 

повідомлення про авторське право відсутнє, або ж якщо та операція 

копіювання, яку ви збираєтесь здійснити, не передбачена повідомленням про 

авторське право, вам слід одержати спеціальний дозвіл  [1, с. 215]. Для цього 

можна скористатися електронною поштою й відіслати запит на адресу 

розробника Інтернет - сторінки, що цікавить вас (веб - майстрові). Часто 

одержати такий дозвіл досить легко. Особливо це стосується тих випадків, коли 

матеріал є частиною рекламної сторінки. Однак існують випадки й відмов у 

дозволі. Зокрема, це відбувається тоді, коли мова йде про інформацію, що 

стосується власності [4, с. 26]. 

Щоб зафіксувати своє авторство можна звернутися до Державного 

департаменту інтелектуальної власності, подавши на реєстрацію роздруківки 

сторінок вашого веб-сайту. Так само можна посвідчити авторство і у нотаріуса. 

Також на сьогодні набуває все більшої популярності депонування веб-сторінок 

у спеціальних Інтернет- депозитаріях  [1, с. 176]. 

Авторське право захищає в Інтернеті дизайн веб - сторінки та її зміст, у 

тому числі: 

 посилання; 

 оригінальний текст; 

 графіку; 

 аудіофайли; 
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 відеофайли; 

 html, vrml та інші мовні ряди; 

 списки веб-сайтів, складені будь-якою особою; 

 всі інші унікальні елементи, які складають оригінальний характер 

матеріалу [4, с. 22]. 

Створюючи сторінку в Інтернеті, користувач має наступні можливості: 

 розміщувати гіпертекстові посилання на інші сайти; 

 використовувати безкоштовну графіку. Якщо графіка не згадується як 

«безкоштовна», її копіювання потребує спеціального дозволу; 

 розміщувати на ній зміст чужих сайтів; 

 копіювати і поєднувати інформацію з різних Інтернет- ресурсів для 

створення власного документа; 

 без дозволу вміщувати у свій документ чужі електронні матеріали, такі як 

електронна пошта; 

 без дозволу перенаправляти далі електронну пошту; 

 змінювати контекст і редагувати чужу цифрову кореспонденцію, таким 

чином змінюючи її зміст; 

 копіювати і вставляти чужі списки ресурсів на своїй сторінці; 

 копіювати і вставляти логотипи, іконки та іншу графіку (крім того, що 

чітко зазначено як «freeware») з інших сайтів на свою сторінку без відповідного 

дозволу [5, с. 279]. 

Отже, Інтернет-сайт як об’єкт інтелектуального права може містити 

(поєднувати) в собі різні об’єкти інтелектуальної власності, а саме об’єкти 

авторського права і суміжних прав (найбільш поширене наповнення Інтернет-

сайту, яке, власне, і сприймається користувачами мережі), об’єкти патентного 

права (програмні засоби, тобто комп’ютерні програми, які використовуються у 

програмуванні веб-сайту, можуть містити об’єкти технологій, які вирішують 

певну технічну задачу, а відтак є винаходом або корисною моделлю), засоби 

індивідуалізації суб’єктів господарювання (доменне ім'я, яке є обов’язковим 

для кожного веб-сайту, зазвичай є знаком для товарів і послуг, що охороняється 

відповідним свідоцтвом, або є комерційним найменуванням). Таким чином, 
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підвищення рівня дотримання виключних прав інтелектуальної власності в 

мережі Інтернеті вимагає побудови багаторівневого правого механізму 

гарантування їх дотримання та захисту з відповідним реагуванням 

законодавства на вимоги часу, не обмежуючись традиційним підходом до 

встановлення кола відповідальних осіб, змісту та порядку несення 

несприятливих наслідків. 
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У статті досліджено проблематику захисту інтелектуальної власності в 

Україні та відмінність нормативно-правової бази у порівнянні з міжнародними 
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стандартами і нормами у даній галузі. У роботі також висвітлено пропозиції 

та шляхи покращення ефективності системи захисту інтелектуальної 

власності на прикладі нашої держави. 

Ключові слова: інтелектуальна власність, інтелектуальна діяльність, 

авторське право, суміжні права, нормативно-правовий акт, законодавство 

України 

На сьогоднішній день в українському правовому середовищі одним із 

актуальних залишається питання захисту інтелектуальної власності, так як 

узгодженість національного законодавства з міжнародними нормами дещо 

відрізняється. Такі відмінності стають підґрунтям численних суперечок у 

міжнародних зовнішньо-економічних відносинах, адже саме інтелектуальна 

власність набуває все більшого значення у міжнародних торговельних 

операціях. Недостатнє забезпечення інтересів авторів та винахідників, 

відсутність ефективного захисту об’єктів авторського права і суміжних прав, 

поширення «піратства» у будь-якій сфері гостро постають в Україні на 

законодавчому рівні. 

Метою даної статті є аналіз проблематики захисту інтелектуальної 

власності в Україні, а також з'ясування заходів щодо ефективності її охорони. 

Стан інтелектуальної власності, її проблематику та методи захисту 

досліджувало чимало науковців. Серед них є праці вітчизняних представників, 

чиї роботи користуються великою актуальністю сьогодні: О. Єрмоленка [1],  

С. Полякова [2], Т. Радзієвської [3], О. Бондаренка [4] та інших. Так як охорона 

прав інтелектуальної власності в Україні не наділена достатнім рівнем 

теоретичного підґрунтя, тому вона залишається без повного комплексу методів 

та шляхів її розв'язання. 

Інтелектуальна власність – це результати інтелектуальної, творчої 

діяльності людини (автора, виконавця, винахідника). Це також забезпечення 

законодавством права на продукт розумової діяльності людини або групи 

людей у літературній, художній, мистецькій, науково-дослідній та іншій галузі. 

Законодавча охорона прав на винаходи, художні і мистецькі твори, промислові 
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знаки, знаки для товарів закріплює можливість автора володіти, користуватися 

та розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної діяльності. Вони є 

нематеріальною цінністю, закріплюються за автором і використовуються лише 

за умови згоди творця іншим особам. 

Міжнародні відносини, пов’язані з комплексом питань у сфері прав 

інтелектуальної власності, об’єднуються в рамках Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності (ВОІВ), яка на сьогоднішній день налічує у своїй 

структурі 155 держав. Її створення у 1967 році посприяло неабияким 

зрушенням у розробці нових міжнародних угод і проектів, забезпечила 

реєстрацію міжнародних процесів на об’єкти інтелектуальної власності та 

накопичення і розповсюдження технічної, наукової, історичної та інших видів 

інформації [5, с. 11]. 

З того часу значних покращень відчула і законодавча база України у сфері 

інтелектуальної власності за останні 10 років. Одним із основних нормативних 

документів, який використовують при вирішенні проблем, пов’язаних із 

«піратством» є Закон України «Про особливості державного регулювання 

суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом 

дисків для лазерних систем зчитування». Даний документ регламентується 

дієвими механізмами непорушення авторського права та суміжних прав, 

недопущенням виробництва і розповсюдження підробленої продукції на 

території України та за її межами.  

З метою становлення ефективної системи захисту інтелектуальної 

власності в Україні варто вирішити основні проблеми, причиною яких є: 

1) незастосування прийнятих нормативних норм і принципів на практиці; 

2) відношення суспільства до галузі інтелектуальної власності як такої; 

3) відсутність регулюючих процесів інтелектуальної власності.  

Першою проблемою, яка стає на шляху впровадження дієвих інструментів 

і методів захисту інтелектуальної власності в Україні, є процес невикористання 

прийнятих Кабінетом Міністрів України правових норм, укладення яких 

суперечить низці законодавчих актів. Хоча вони і регулюють сферу 
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авторського права та суміжних прав, але у їх змістовності прослідковується 

певна частка недопрацювань. Зокрема, поняття, що стосуються використання 

мережі Інтернет, незаконного розповсюдження матеріалів інтелектуальної 

діяльності на її просторах, а також відсутності спеціальних органів, які б 

контролювали безпосередньо дану сферу, – залишаються невирішеними. Таким 

чином, відсутність єдиної керівної ланки та узгодженості наявної нормативно-

правової бази у галузі інтелектуальної власності гальмує ефективність її 

захисту. 

Не менш важливим залишається питання, яке стосується поведінки та 

налаштованості суспільства, його неоднозначного ставлення до «піратства» та 

інтелектуальної власності як такої. Неможливо не погодитись, що принаймні 

кожен із нас хоча б раз у житті купував піратські версії аудіо-дисків, переглядав 

новинки кіно неякісного формату в Інтернеті, завантажував повні версії 

комп’ютерних ігор та програмного забезпечення. Головна умова таких дій – 

дешевша ціна або її відсутність, аніж у офіційного виробника, на даний продукт 

інтелектуальної діяльності.  

Також прослідковується недостатньо розвинена освіта у практичній 

діяльності працівників даної галузі через непостійність ухвалених законів, змін 

у положеннях та методів навчання з пов’язаними професійними напрямками. 

Усі ці фактори негативно впливають на сферу інтелектуальної власності та 

сприяють постійній нестачі кадрів у відповідних правових органах. 

Не зважаючи на те, що наша держава намагається усіляко досягнути 

неабияких змін у напрямку захисту інтелектуальної власності, але українській 

владі доречно не лише розглянути повноцінно законодавчу базу, але й 

докорінно змінити вектор управління нею. Важливу увагу потрібно звернути на 

прийняття заходів щодо створення комфортних та ефективних навчальних 

практик спеціалістам у роботі з інтелектуальною власністю в Україні. 

Негативно на регулювання процесів захисту інтелектуальної власності в 

Україні впливає відсутність чіткого механізму її управління та забезпечення. 

Наприклад, на думку Т. Ромата, захист прав пов’язується із відновленням саме 
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порушених прав інтелектуальної власності. Його дії спрямовуються  

на запобігання їх порушення та методів покарання за вчинення правопорушень 

[6, с. 135]. 

Захист інтелектуальної власності повинен досліджуватись в межах трьох 

площин, таких як: 

1) відповідне право особи, яке формується з отриманням прав 

інтелектуальної власності, зумовлюючи необхідність дотримуватись такого 

права іншими особами; 

2) об’єктивно необхідна сфера діяльності, здійснення якої відбувається за 

рахунок засобів юрисдикції та неюрисдикції; 

3) функція державного управління з метою безпосереднього здійснення 

обов’язків і заходів захисту інтелектуальної власності державними органами та 

створення умов захисту самими суб’єктами правових відносин [7, с. 424]. 

Фахівці правового сектору зазначають, що в Україні декілька років поспіль 

пропонувались різноманітні проекти, формувались ідеї національних та 

міжнародних нормативно-правових актів, вводились та скасовувались системи 

реєстру нових наукових відкриттів та мистецьких витворів. Але не зважаючи на 

різноманіття нових проектів, які стосуються змін захисту та охорони 

інтелектуальної власності в Україні, проблема так і залишається відкритою на 

сьогоднішній день. Як стверджує Римарчук Г. С., в Україні не приділяють 

достатньої уваги інноваційним винаходам, що призводить до втрати 

інтелектуального та економічного потенціалу держави [8, с. 479]. 

За словами Ю. Якубівської, ефективність державного управління 

інтелектуальної власності в Україні неможлива без існування кваліфікованої 

правової бази. Її створення у відповідності до міжнародних норм та стандартів 

не призводитиме до колізій у правовому секторі України. Серед числа її 

проектів можна виділити основні: 

1) наведення у відповідність до Бюджетного кодексу України норми 

Законів України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (ст. 

26), «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ст. 36), «Про охорону 
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прав на знаки для товарів і послуг» (ст. 23) у питаннях, пов’язаних з 

нарахуванням коштів, набутих в процесі охорони і захисту об’єктів 

інтелектуальної власності; 

2) здійснення імплементації нормативно-правових стандартів 

Європейського Союзу у законодавство України задля зрівняння ухвалених 

державою нормативно-правових актів у відповідності міжнародним; 

3) внесення істотних змін та доповнень до спеціальних законів, постанова 

яких уже є суміжною до існуючої нормативно-правової бази. 

Якщо держава впровадить частину програм у сферу захисту 

інтелектуальної власності, таким чином припиниться частина правових 

зіткнень та відмінних поглядів в існуючих колізіях галузі інтелектуальної 

власності в Україні [9, с. 40]. 

Охорона прав інтелектуальної діяльності та прав творчої особистості, 

автора чи винахідника у міжнародному законодавстві доволі широко 

представлені та структуровані назагал. Так як продукти інтелектуальної 

власності мають важливий вплив на розвиток зовнішньо-економічних зв’язків 

будь-якої держави, то ефективність захисту і регулювання сфери 

інтелектуальної власності – це шлях отримання чималого прибутку власнику та 

збільшення внутрішнього валового продукту держави. 

Україна поступово стає на шлях покращення та вирішення нагальних 

проблем інтелектуальної власності. Хоча недосконалість організаційно-

правового забезпечення недостатньо гарантує захист та охорону продуктів 

інтелектуальної власності, проте Україна має усі шанси реформувати та 

доповнити інституційне та нормативне поле у даній сфері. Головним критерієм 

на обрання таких процесів має стати міжнародний досвід розвинених країн та 

впровадження результативних моделей захисту інтелектуальної діяльності 

багатьох авторів та винахідників сучасної України. 

Таким чином, нашій державі необхідно першочергово звертати увагу на 

розроблення власної національної стратегії захисту та розвитку інтелектуальної 

власності. Політика захисту інтелектуальної власності для України – це 
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стратегія визначеності необхідних правових реформ, спектр окреслених 

обов’язків та норм для докорінних змін у даній галузі та забезпечення 

ефективного правозастосування. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРАВОВОЇ 

ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

У статті зроблено аналіз державної політики в сфері інтелектуальної 

власності в Україні. Визначеноосновні негаразди у її функціонуванні та 

запропоновано основні напрями її удосконалення та подальшого розвитку. 

Досліджено надзвичайно високу роль державної політики у сфері охорони 

інтелектуальної власності. 

Ключові слова: державна політика, державна політика в сфері 

інтелектуальної власності, інтелектуальна власність, інноваційний процес. 

Проблеми охорони інтелектуальної власності сьогодні вийшли в світі на 

перший план і стали вже не просто юридичними або комерційними питаннями. 

Унаслідок всеосяжної інтелектуалізації сучасної світової економіки вони дедалі 

більше стають політичною проблемою, пов’язаною з економічною безпекою та 

вимагають стратегічних підходів до їх вирішення. Процеси інтелектуалізації 

досягли надзвичайно високої інтенсивності, немислимої ще десятиліття тому. 

Від розв’язання проблеми створення ефективної системи охорони 

інтелектуальної власності залежить міцність фундаменту для інноваційної 

моделі розвитку України, її модернізації, підвищення конкурентоспроможності 

у світовій соціально-економічній системі. А від цього, у свою чергу, – 
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перспективи створення робочих місць у нових галузях, які визначають обличчя 

світової економіки ХХІ ст. – економіки, що базується на знаннях. 

Актуальність дослідження обумовлена тим, що вирішення питання щодо 

впровадження сучасних правових і організаційних механізмів захисту прав 

інтелектуальної власності необхідне при реалізації стратегічних пріоритетів 

України щодо побудови інформаційного суспільства, утвердження інноваційної 

моделі розвитку, створення передумов для набуття Україною членства у 

Європейському Союзі. 

 Аналіз останніх публікацій доводить, що питанням державно політики та 

належної охорони прав інтелектуальної власності приділяється недостатньо 

уваги. Окремих питань авторського й суміжного права у своїх наукових працях 

торкалися Ю. Артемов, О. Бойкова, Н. Вітушко, Г. Гуцол, Т. Кривошия,  

С. Кругових, Р. Поліщук та ін.  

 Метою дослідження є визначення сутності державної політики як мети, 

засобу та інструменту політичних факторів у здійснені правової охорони прав 

інтелектуальної власності, основні атрибути та інституції забезпечення даної 

державної політики. 

  Державна політика виконує роль засобу, за допомогою якого в державно 

упорядкованому суспільстві у формі розробленої державної діяльності мають 

співвідноситися об'єктивно зумовлені суспільними потребами та 

національними інтересами цілі забезпечення сталого розвитку суспільства і 

його наявні матеріальні та духовні можливості, суб'єктивні бажання і цілі 

владарюючих соціальних сил з реальними історичними умовами, визначатися 

основні напрями і завдання державної діяльності щодо забезпечення 

досягнення зазначених цілей. Державна політика фіксує за допомогою 

юридичних актів на певний час державну волю щодо реалізації державної 

влади як в окремих сферах життєдіяльності суспільства, так і у суспільстві в 

цілому [14,c.15]. 

 Згідно зі ст. 54 Конституції України громадянам гарантується свобода 

літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної 
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власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що 

виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний 

громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; 

ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за 

винятками, встановленими законом [1]. 

 В Україні право інтелектуальної власності відносно нове правове явище, 

яке хоча й побудоване на тих же засадах, що і в інших країнах, але ще не 

забезпечене належним чином ні матеріально, ні організаційно, ні кадрово. Не 

потрібно забувати і реалії сьогодення: значна криміналізація в усіх гілках 

влади, корупція, низька законослухняність населення, низький рівень достатку 

основної частини населення, зокрема молоді і проблеми її працевлаштування, 

що призводить до вимушеного придбання контрафактного товару. Здебільшого, 

як свідчить практика, порушниками авторських і суміжних прав є молоді люди, 

які обізнані у технічних особливостях копіювання носіїв. Крім того, ослабли 

публічно правові способи охорони прав інтелектуальної власності. 

 Чинне законодавство України щодо інтелектуальної власності заклало 

досить ґрунтовні засади правової охорони результатів інтелектуальної творчої 

діяльності. Проте, оцінюючи це законодавство в цілому позитивно, все ж не 

можна не відзначити його окремих недоліків. 

У державній політиці у сфері інтелектуальної власності багато уваги 

приділяється проблемі забезпечення ефективного адміністративного та 

судового захисту прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Захист 

прав в Україні здійснюють такі органи державної виконавчої влади, як 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна служба 

інтелектуальної власності, Міністерство внутрішніх справ України, Державна 

митна служба України, Антимонопольний комітет України, Служба безпеки 

України, Державна податкова служба України, Державний комітет України з 

питань технічного регулювання та споживчої політики, а також суди. 

Часто охорону інтелектуальної власності ототожнюють з її захистом і 

користуються терміном "захист прав інтелектуальної власності". Ми будемо 



127 

розрізняти поняття "правова охорона" і "правовий захист". Підставою для цього 

служить те, що ці дві дії повинні бути розділені, тому що, по-перше, вони 

мають різні цілі, а по-друге, здійснюються різними організаційними 

структурами. Охороною (оформленням прав з видачею охоронного документа) 

займаються патентні органи, а захистом (у випадку порушення цих прав) - 

адміністративні і судові органи.  

Слід підкреслити, що протягом останнього десятиріччя в Україні 

відбувався досить інтенсивний процес становлення державної політики щодо 

правової охорони інтелектуальної власності, ядром якої є Державна служба 

інтелектуальної власності. Нині вона сформована і здатна виконувати основні 

функції. Її діяльність регулюється 37 законами і понад 100 підзаконними 

актами, які поширюють свою дію на об'єкти інтелектуальної власності й на 

сферу захисту від недобросовісної конкуренції. Наявність комплексної галузі 

законодавства, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності, 

свідчить про розуміння значення цієї сфери людської діяльності для держави. 

Відповідно логічним виглядає і твердження про те, що розробка і 

вдосконалення правових механізмів охорони та захисту прав інтелектуальної 

власності повинні розумітися як один з пріоритетів державної політики. 

Для розв’язання існуючих проблем хотілося б визначити основні напрями 

удосконалення: 

Забезпечення міжнародних-правових умов: для цього треба доповнити 

діючу Програму інтеграції України в Європейський Союз у частині уточнення 

інституційних і фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів, 

спрямованих на охорону інтелектуальної власності; 

Забезпечення розвитку внутрішнього правового поля:у цій сфері пріоритет 

номер один – проведення роботи щодо ліквідації неузгодженостей між 

окремими нормативно-правовими актами з питань інтелектуальної власності. 

Необхідним також є питання щодо ухвалення закону про створення патентного 

суду України як органу спеціальної компетенції, уповноваженого розглядати 

спірні питання в сфері інтелектуальної власності в порядку адміністративного 



128 

судочинства, зокрема питання захисту від недобросовісної конкуренції, 

пов’язані з правами інтелектуальної власності. 

Організація управління й розвиток інфраструктури в сфері охорони 

інтелектуальної власності: важливими завданнями в цій галузі є забезпечення 

належного рівня координації діяльності міністерств і відомств шляхом 

регулярного проведення засідань Міжвідомчого комітету з проблем захисту 

прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також ухвалення постанови про 

створення в міністерствах і відомствах структурних підрозділів із питань 

інтелектуальної власності; 

Захист прав власників і споживачів від недобросовісної конкуренції: у цій 

сфері слід надати Державному комітету стандартизації, метрології та 

сертифікації України відповідні повноваження для ефективного захисту 

споживачів від недобросовісної конкуренції, пов’язаної з неправомірним 

використанням товарних знаків й інших об’єктів інтелектуальної власності; 

Удосконалення економічних важелів охорони інтелектуальної власності: 

організація технічної й фінансової допомоги держави в придбанні ліцензованих 

продуктів. Для цього у Державному бюджеті слід передбачити належне 

фінансування видатків на розвиток інфраструктури охорони інтелектуальної 

власності, модернізацію технічної бази державних установ та озброєння їх 

новітніми інформаційними технологіями. 

Освіта й формування громадянської свідомості: проведення українськими 

ЗМІ широкомасштабної освітньої кампанії, спрямованої на формування в 

населення України правової культури, поваги до інтелектуальної власності й 

надання йому базових знань про права власників інтелектуального продукту й 

механізми його охорони, зокрема за кордоном; 

Узагальнюючи все сказане, слід зауважити, що реалізація цих пропозицій 

сприятиме подальшому розвитку та якісному вдосконаленню системи охорони 

інтелектуальної власності в Україні, прискоренню економічного розвитку й 

підвищенню міжнародного іміджу нашої держави. Підбиваючи підсумки, 

можна підкреслити, що державна політика в сфері інтелектуальної власності в 
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Україні впевнено наближається до міжнародних стандартів, тому вкрай 

необхідно здійснити всі відповідні організаційно-правові заходи, спрямовані на 

її подальше удосконалення. Сфера інтелектуальної власності є перспективною і 

вона має значний вплив на соціальну сферу життя, економічну та є чинником, 

який інтегрує Україну в Європу. 
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В умовах глобалізації національний економічний розвиток залежить від 

конкурентоздатності національного законодавства у створенні дієвих 

механізмів забезпечення, з одного боку, вільного руху капіталів, створення 

сприятливого інвестиційного клімату, з другого боку, забезпечення дієвих 

механізмів захисту національних інтересів. Інвестиційна модель економіки 

України містить елементи та засоби, необхідні в сучасних умовах для усунення 

диспропорцій у господарсько-правовому регулюванні інвестиційних відносин. 

Європейський Союз є лідером серед реципієнтів іноземних інвестицій. Таким 

чином, правова система Європейського Союзу є унікальним прикладом для 

вивчення досвіду розвитку такого економіко-політичного союзу, зокрема, в 

питаннях залучення інвестицій. Програми з імплементації Угоди про асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами та План 

заходів щодо виконання цієї Програми безпосередньо стосуються питань 

подальшого розвитку інвестиційних процесів в Україні. Це зумовлює 

необхідність глибокого дослідження правових засад правового регулювання 

інвестиційної діяльності в ЄС. 

Питання правового регулювання інвестиційної діяльності у міжнародному 

праві, національних правових системах країн Європи, у праві ЄС досліджували 

у свої наукових працях вітчизняні вчені-правники та фахівці міжнародного 

права, а саме: Г.О. Андрощук, М.І. Архипова, В.С. Дмитришин, А.С. Довгерт, 

Р.В. Дроб’язко, В.С. Дроб’язко, О.П. Орлюк, М.В. Паладій, О.М. Пастухов, 

С.А. Петренко, В.Л. Петров, О.О. Підопригора, О.В. Піхурець, О.В. Пічкур, 

В.О. Потєхіна, Д.М. Притика, С.К. Ступак, О.О. Тверезенко, Л.Ю. Федченко, 

Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Г.В. Цірат, К.С. Шахбазян, Я.М. Шевченко, 

Ю.С. Шемшученко, Р.Б. Шишка, О.О. Штефан, І.Є. Якубівський та ін. 

Метою даної статті є дослідження основних аспектів правового 

регулювання інвестиційної діяльності  ЄС та в Україні. 

Міжнародне інвестиційне право є галуззю міжнародного права, що 

регулює режим іноземних інвестицій в державі інвестування; ця галузь дуже 

розвинулась після Другої світової війни. Відповідними правовими джерелами є, 
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насамперед, міжнародні інвестиційні угоди, а також принципи звичаєвого 

права, національні закони і контракти між іноземними інвесторами та 

приймаючими державами.  
Правове забезпечення інвестиційної діяльності, регламентація та 

створення сприятливого інституційно-правового механізму для суб’єктів 

інвестиційного процесу є одними з найдієвіших інструментів підтримки 

державної інвестиційної діяльності.  

Державне регулювання економіки – це перш за все вплив держави на 

діяльність господарюючих суб’єктів і ринкову кон’юнктуру з метою 

забезпечення нормальних умов функціонування ринкового механізму [4, с. 88]. 

Одним із засобів досягнення заданої мети є усунення у відносинах між 

державами-членами перешкод на шляху вільного переміщення товарів, осіб, 

послуг і капіталу. Метод регулювання, виражений у нормах Римського 

договору, що формулюють принцип свободи руху капіталів, був використаний і 

при створенні універсального механізму регулювання іноземних інвестицій у 

ГАТТ (Генеральній угоді про тарифи і торгівлю). У результаті завершення 

Уругвайського раунду переговорів були підписані Генеральна угода про 

торгівлю послугами і Угода про заходи, що приймаються відносно інвестицій, 

пов’язаних із зовнішньою торгівлею. Прийняті в 1994 р. документи свідчать 

про те, що при розвитку правового регулювання іноземних інвестицій у рамках 

Генеральної угоди про тарифи і торгівлю (ГАТТ) були використані методи 

регулювання, прийняті в Римському договорі. Предметом регулювання ГАТТ 

стали не лише норми, спрямовані проти обмеження конкуренції в зовнішній 

торгівлі, але також і норми, спрямовані проти обмеження конкуренції в галузі 

промислової діяльності.  
Стаття 63 (1) ДФЄС значною мірою зумовила основи функціонування 

інвестиційної політики ЄС: «…забороняються будь-які обмеження на 

переміщення капіталів між державами-членами і між державами-членами і 

третіми країнами» [3, с. 55]. Попри те, що термін «інвестиції» прямо не 

використаний у цій ст. 63 (1), загальновизнано, що інвестиції складають підклас 
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переміщення капіталів. Договір про створення Європейської економічної 

спільноти закладає основи інвестиційного клімату, зокрема таких його 

елементів, як: свобода пересування працівників (ст. 39); сприяння обмінові 

молодими працівниками (ст. 41); заборона обмеження свободи 

підприємницької діяльності громадян однієї держави-члена на території іншої 

держави-члена; заборона застосовувати до громадян будь-якої держави-члена 

обмеження на створення представництв, філій чи дочірніх підприємств на 

території будь-якої держави-члена; cвобода підприємницької діяльності також 

охоплює право започатковувати та вести самостійну трудову діяльність, а 

також створювати підприємства й керувати ними, зокрема товариства, на 

умовах, установлених для своїх громадян правом держави-члена, де така 

підприємницька діяльність здійснюється (ст. 43); взаємне визнання дипломів, 

сертифікатів та інших документів, що засвідчують кваліфікацію (ст. 47), і т. д. 

[1, с. 23]. 

Зі вступом у силу Лісабонського договору 1 грудня 2009 р. правове 

регулювання прямих іноземних інвестицій переходить від держав-членів у 

виняткову компетенцію Європейського Союзу в рамках загальної торгової 

політики. Вищезгадані засновницькі договори ЄС згадують фінансові послуги 

лише побіжно і не містять норм, що регулюють безпосередньо інвестиційну 

діяльність у ЄС. Тому ключовими джерелами європейського інвестиційного 

права є спеціалізовані акти вторинного права – регламенти, директиви і 

рішення, що приймаються компетентними органами ЄС (інститутами) і 

регулюють інвестиційну діяльність, а також рекомендації і висновки, що за 

своєю юридичною природою не мають обов’язкової сили. 

Засадничими директивами, що регулюють інвестиційну діяльність і 

інвестиційні послуги в ЄС, є:  

 Директива Європейського парламенту та Ради ЄС 2002/87/EC від 16 

грудня 2002 р. про додатковий нагляд за кредитними інститутами, страховими 

компаніями і інвестиційними фірмами в складі фінансових конгломератів і про 

внесення змін у Директиви 73/239/ЄЕС, 79/267/ЄЕС, 92/49/ЄЕС, 92/96/ЄЕС, 
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93/6/ЄЕС, 93/22/ЄЕС Ради ЄС і в Директиви 98/78/ЄС, 2000/12/ЄС 

Європейського парламенту та Ради ЄС;  

– Директива комісії 2003/125/ЄС від 22 грудня 2003 р. про виконання 

Директиви 2003/6/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС про інсайдерські 

операції та маніпуляції на ринку (зловживання на ринку); 

 – Директива №2003/6/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС про 

використання інсайдерської інформації в процесі торгів і маніпулювання 

ринком (ринковими махінаціями) від 28 січня 2003 р.;  

– Директива 2004/39/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про ринки 

фінансових інструментів, що вносить зміни в Директиви Ради 85/611/ЄЕС і 

93/6/ЄЕС та Директиву 200/12/ЄС Європейського парламенту та Ради і 

припиняє дію Директиви Ради 93/22/ЄЕС» від 21 квітня 2004 р.;  

– Директива Комісії 2006/73/ЄС від 10 серпня 2006 р., що виконує 

Директиву 2004/39/ЄС Європейського парламенту і Ради відносно 

організаційних вимог і умови діяльності для інвестиційних фірм і визначення 

термінів для цілей Директиви 2004/39/ЄС;  

– Директива Європейського парламенту та Ради ЄС 2009/65/ЄC від 13 

липня 2009 р. про координацію законодавчих, регламентаційних і 

адміністративних положень, що стосуються підприємств для колективного 

інвестування в обігові цінні папери (Директива про підприємства колективного 

інвестування в цінні папери) (нова редакція);  

– Директива 2011/61/ЄС Європейського парламенту та Ради від 8 червня 

2011 р. про юридичних осіб, які керують альтернативними інвестиційними 

фондами, та що вносить зміни до Директив 2003/41/ ЄС і 2009/65/ЄС, та 

Регламенти (ЄС) №1060/2009 та (ЄС) №1095/2010;  

– Директиви №2013/36/EU від 26 червня 2013 р. «Про допуск до 

здійснення діяльності кредитних організацій і пруденційному нагляді за 

кредитними організаціями і інвестиційними фірмами, про внесення змін у 

директиву №2002/87/ЄC і про відміну директив №2006/48/ЄC і 2006/49/ЄC». 

Директива вступила в силу з 17 липня 2013 р., але Директиви № 2006/48/ЄC і 

2006/49/ЄC втратили силу тільки із січня 2014 р. (статті 163, 164); 
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 – Директива 2014/59/Євросоюз Європейського парламенту і Ради від 15 

травня 2014 р., що запроваджує правові рамки для відшкодування і розпуску 

кредитних інституцій та інвестиційних фірм та вносить зміни до Директиви 

Ради 82/891/ЄЕС, Директив 2001/24/ЄС, 2002/47/ЄС, 2004/25/ЄС, 2005/56/ЄС, 

2007/36/ЄС, 2011/35/Євросоюз, 2012/30/Євросоюз і 2013/36/Євросоюз, а також 

Регламентів (ЄС) №1093/2010 і (ЄС) №648/2012 Європейського парламенту і 

Ради ЄС [2, с. 5]. 

До джерел європейського інвестиційного права також можна віднести 

судові рішення Європейського Союзу і суду загальної юрисдикції. Приписи 

рішень судів ЄС є обов’язковими для національних судів усіх держав-членів, 

що призвело до набуття правом ЄС прецедентного характеру. У правовій науці 

виділяють дві складові прецеденту: ratio decidendi (мотиви рішення) і obiter 

dictum (думки судді, що не є рішенням по суті даної справи). Відмінності між 

цими складовими частинами прецеденту стираються при визнанні прецеденту 

джерелом права ЄС. 

В свою чергу, правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні 

здійснюється шляхом прийняття Верховною Радою законодавчих актів, 

видання указів Президента, нормативних актів Уряду (постанов, 

розпоряджень). Закони, законодавчі і нормативні акти визначають об’єкт і е 

зміст регулювання інвестиційної діяльності [6, с. 13]. 

Об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому 

числі основні фонди й обігові кошти в усіх галузях і сферах народного 

господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, 

інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.  

Інвестиційна діяльність суб'єктів України за її межами регулюється 

законодавством іноземної держави, на території якої ця діяльність здійснюється, 

відповідними договорами України, а також спеціальним законодавством 

України. Особливості здійснення інвестиційної діяльності на території України 

суб'єктами інвестиційної діяльності, розташованими за межами України, а також 

цих суб'єктів і суб'єктів України в зонах вільного підприємництва на Україні 

визначаються спеціальним законодавством України [5]. 
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До обов'язків суб'єктів інвестиційної діяльності відносять такі: 

зобов’язання інвестором подати фінансовим органам декларацію про обсяги і 

джерела здійснюваних ним інвестицій; одержати необхідний дозвіл або 

узгодження відповідних державних органів та спеціальних служб на капітальне 

будівництво; одержати позитивний комплексний висновок державної 

експертизи щодо додержання в інвестиційних програмах та проектах 

будівництва діючих нормативів з питань санітарного та епідемічного 

благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної 

безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності будинків і споруд, а 

також архітектурних вимог. Суб'єкти інвестиційної діяльності зобов'язані: 

додержувати державних норм і стандартів, порядок встановлення яких 

визначається законодавством України; виконувати вимоги державних органів і 

посадових осіб, що пред'являються в межах їх компетенції; подавати в 

установленому порядку бухгалтерську і статистичну звітність; не допускати 

недобросовісної конкуренції і виконувати вимоги антимонопольного 

регулювання; сплачувати податки, збори (обов'язкові платежі) в розмірах та в 

порядку, визначених законами України [2, с. 3-13]. 

Одним із джерел права України є міжнародно-правові акти, учасником 

яких є Україна, особливе місце посідають нормативно правові акти країн ЄС: 

міжурядові угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій, які 

укладаються урядом України із урядами відповідних країн та якими 

регулюються основні питання взаємин сторін такого договору в галузі 

інвестиційної діяльності та багатосторонні міжнародні угоди, конвенції, які 

спрямовані на захист іноземних інвестицій. Існування таких угод підсилює 

рівень захисту відповідних інвестицій, встановлює порядок вирішення 

інвестиційних суперечностей, що виникають між державою та відповідним 

інвестором, так і між підприємствами країн – сторін відповідних договорів, 

підсилюють шанси інвесторів на правосуддя й, відповідно, на ефективний 

захист інвестицій. До таких міжнародних угод слід віднести Нью-Йоркську 

Конвенцію про визнання та виконання іноземних третейських рішень, 

Європейську конвенцію про зовнішньоторговельний арбітраж, Вашингтонську 
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конвенцію про порядок вирішення інвестиційних суперечностей між 

державами та юридичними особами тощо. Усі зазначені конвенції належним 

чином ратифіковані Україною та є невід’ємною частиною національного 

законодавства. 

Таким чином, держави не можуть розвивати економіку без залучення та 

ефективного використання інвестицій. Шляхом накопичення приватного, 

державного та іноземного капіталів та через забезпечення доступу до сучасних 

технологій інвестиції не лише сприяють формуванню національних 

інвестиційних ринків, але й позитивно впливають на динаміку ринків товарів та 

послуг. Крім того, інвестиції сприяють заходам макроекономічної стабілізації 

та вирішенню соціальних проблем трансформаційного періоду.  Європейський 

Союз є лідером серед реципієнтів іноземних інвестицій. Правова система 

Європейського Союзу є унікальним прикладом для вивчення досвіду розвитку 

такого економіко-політичного союзу, зокрема в питаннях залучення інвестицій 

в Україні. 
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НОМІНАЦІЯ САЙТІВ СУЧАСНОГО ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРУ 

У статті простежено тенденції у розвиту Інтернет-дискурсу як особливого 

комунікативного середовища, з’ясовано особливості появи Інтернет-онімів як 

особливих конституційних одиниць мережевої мови, встановлено основні 

способи номінації сайтів відповідно до їхньої функціональної сфери. 

Ключові слова: Інтернет-дискурс, комунікація, онім, сайтонім, ономастика. 

 Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Сучасне життя важко уявити без мережі Інтернет, яка 

охопила всі види людської діяльності, у тому числі і мовну. Невипадково, що 

лінгвістики почали виокремлювати Інтернет-дискурс як особливе мовленнєве 

середовище, із відмінними від інших дискурсивних практик структурними, 

функціональними та прагматичними параметрами. Останнім часом наукове 

поле лінгвістики поповнилося працями, в яких з’ясовуються різноаспектні 

проблеми Інтернет-дискурсу, основними з-поміж яких є лінгвокультурологічні 

(О.В. Лутовинова), гендерні (Л.Ф. Компанцева), жанрові (О.О. Землякова, 

С.В. Заборовська, С.А. Матвєєва та ін.). Як окрема галузь дискурсології 

Інтернет-комунікація спонукає до утворення та уведення до наукового обігу 

низки металінгвістичних одиниць, покликаних описати особливості мережевої 

мови. З огляду на це мовознавці звертаються до тлумачення таких засадничих 

понять, як Інтернет-комунікації, як гіпертекст (О.С. Клочкова, С.Г. Стройков, 

Н.В. Коломієць), віртуальний комунікативний простір (Н.Г. Асмус), мовна 

особистість віртуального комуніканта (Н.Г. Асмус, М.С. Рижков) тощо.  
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Усе частіше лунає думка про те, що світ Інтернету виступає одним із 

альтернативних світів. Така теза грунтується вченні Ю.С. Степанова, який 

свого часу наголошував, що дискуср  це «мова в мові», як постає  як особлива 

соціальна даність. Іншими словами, дискурс реально існує не у вигляді своєї 

«граматики» та свого «лексикону». Дискурс існує насамперед і головним чином 

у текстах, але таких, за якими постає особлива граматика, особливий лексикон, 

особливі правила слововживання і синтаксису, особлива семантика,  в 

кінцевому рахунку  особливий світ. Це  «можливий (альтернативний) світ» 

[8, с. 95].  

 Наповнення Інтернет-дискурсу є різножанрове. Крім того, особливостями 

позначена як лексика, так і граматика. Тому актуальною на сьогодні є проблема 

теоретичного осмислення з позицій структури, функцій, прагматики базових 

одиниць Інтернет-дискурсу.  

Мета нашої статті – з’ясувати особливості появи Інтернет-онімів як 

особливих конституційних одиниць мережевої мови. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Слід зауважити, що Інтернет-

ономастика є відносно новим напрямом лінгвістичних досліджень. Проте 

мовознавці активно працюють над цієї проблемою. Спираючись на досягнення 

ономастики в питаннях, пов’язаних із створенням власних назв, можемо 

використовувати термін «онімічний простір Інтернету» як такий, що найбільш 

вдало відбиває сутність згаданого поняття (сукупність онімів у певній мові, 

формі існування мови, функціональному стилі, сфері вживання мови, творчості 

мовної особистості, тексті, дискурсі, на певній території, у певний історичний 

період розвитку мови [7, с. 517]. Отже, Інтернет-ономістикон – це сукупність 

власних імен, які можна виділити в мережевій, або Інтернет-мові.  

На думку дослідників, базовою одиницею Інтерент-ономастикону є  

Це дає нам можливість виділити фундаментально новий Інтернет-

ономастикон, який є сукупністю власних імен, що функціонують в межах 

Інтернет-середовища. На думку О.В.Суперанської «власна назва надається 

єдиному, спеціально обраному об’єкту, який входить до певного класу, для 
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його виокремлення та ідентифікації» [8, с. 11]. У новітніх наукових 

дослідженнях, які брали до уваги наявність Інтернет-ономастикону, окремим 

підрозділом ідеонімів було виокремлено віртуалоніми – власні назви 

віртуальних (комп’ютерних та інтернетівських) об’єктів, які підрозділяються на 

комп’ютероніми – власні назви денотатів, які пов’язані із роботою з 

комп’ютером, та інтернетоніми – власні назви об’єктів, які пов’язані з 

Інтернетом. Саме до складу останніх включено сайтоніми – власні назви сайтів 

[9, с. 133-134]. 

Назва сайту містить два унікальних ідентифікатори: IP-адресу (це 

числовий показник, що складається із чотирьох груп цифр), та ім’я домену 

(буквенниий показник, або словесний ідентифікатор, спрямований на швидке 

відтворення його з пам’яті). Загалом т.зв. система доменних імен (Domain Name 

System) була розроблена для полегшення орієнтації у Всесвітній павутині. 

Завдяки ній кожній IP-адресі може бути присвоєний власний вербальний 

ідентифікатор, наприклад, IP-адресі 72.14.204.103 відповідає доменне ім’я 

google.com. 

У свою чергу, доменне ім’я структурно представлено: 1) специфікатором 

схеми (відтворення протоколу, що використовується, як http: вказує на те, що 

використовується протокол HTTP). Такий елемент має технічний зміст, що 

призводить до його ігнорування більшістю користувачів; 2) назвою хосту, 

тобто унікальною назвою сайту; 3) публічним суфіксом, який орієнтує на певні 

характеристики сайту, його належність комусь, як у .com відображена 

комерційна складова, у .co.uk відтворена географія тощо. 

Маємо потребу уточнити, що поняття сайтонів охоплює: 1) власне 

ідентифікатор, під яким сайт зареєстровано в базах DNS-серверів (наприклад, 

http://www.google.com); 2) скорочений варіант назви сайту, яким 

послуговуються пересічні користувачі у процесі комунікації (як Google). 

Обидві ці назви є власними і називають один сайт, а отже і перший, і другий 

онім маємо підстави віднести до сайтонімів. Щоправда, вони здебільшого 

можуть вибудовувати парадигму, виявляючи ієрархічні стосунки. Так, назва 
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порталу, Google виступатиме гіперонімом, тоді як адреси сторінок сайту 

(www.google.com, www.google.ru) набувають статусу гіпонімів. Подальший 

розподіл цього порталу на підрозділи утворює наступну ієрархію, в парадигмі 

якої з’являється нижчий рівень гіпонімів (пор.: онлайн-календар 

http://www.google.com/calendar/, електронна пошта http://mail.google.com/, 

онлайн-фотоальбоми http://picasaweb.google.com/ та ін.) 

Варіативність сайтонімів є цілком логічною, бо автори сайтів намагаються 

з одного боку зробити їх назви легкими для запам’ятовування, а значить 

короткими, а з іншого боку інформативними. 

З-поміж безлічі сайтів, які функціонують в мережі Інтернет, можна 

виокремити певні групи, покликані задовольняти ті чи інші потреби 

користувача. Функціональні типи сайтів можна виявити залежно від кінцевої 

мети його створення, як от: отримання інформації, з’язку, проведення комерції, 

надання реклами, отримання програмного забезпечення тощо [3]. Відповідно 

сайти можна розподіли на комунікативні, інформаційні, освітні, розважальні, 

комерційні, та файлообмінні [4]. 

Ймовірно припустити, що назви сайтів, представлених у кожній із сфер 

функціонування будуть містити певні особливості, вирізнювальні ознаки, 

спричинені насамперед комунікативними настановами.  

Так, наприклад, проаналізувавши назви сайтів українських мас-медійних 

видань, впадає в око цілком аргументована і виправдана позиція щодо 

створення сайтонімів, однозвучних українським назвам медійних засобів. 

Наприклад, газета «Сегодня» має сайт під назвою Segodnya.ua, телевізійні 

новини ТСН - Tsn.ua, сайт телеканалу новин «24» названо 24tv.uа, газета 

«Українська правда»  -Pravda.com.ua. У згаданих назвах сайтів, що входять до 

інформаційного поля Інтернет-дискурсу імена хостів здебільшого є 

транслітерованими назвами українських онімів, тоді як суфікси вказають на 

географічну приналежність медіа-продукту. 

Серед назв освітніх сайтів теж спостерігається певна традиція. Так, якщо 

проаналізувати сайтоніми сайтів, що створені в межах України, то здебільшого 
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вони відтворюють ключові слова, пов’язані із процесом навчання. Наприклад, 

освітній портал-каталог освітніх ресурсів, новини освіти, вищі навчальні 

заклади України має назву http://osvita.org.ua. Портал присвячений проблемам 

впровадження нових технологій в галузі середньої освіти України 

(Інформатика, підручники, матеріали, застосування комп’ютерів на уроках 

фізики, математики, іноземної мови, деяка інформація з Міністерства освіти та 

науки України, олімпіади, періодика) функціонує під назвою 

http://school.kiev.ua/. Сервер Першої української комп'ютерної дидактичної 

лабораторії, що опікується дистанційним навчанням, комп'ютерними 

технологіями та ін. має назву http://www.dlab.kiev.ua/. При цьому, як бачимо, 

ім’я домену може бути транслітерованим словом (osvita), або ж англійським.  

Прогнозованими щодо створення сайтонімів є портали освітніх закладів. 

Нами було проаналізовано сайтоніми найбільш популярних університетів 

Великої Британії: Бристольський університет у місті Бристоль (bristol.ac.uk), 

Відкритий університет (open.ac.uk), Вулвергемптонський університет, 

навчальний заклад розташований у місті Вулвергмптон (wlv.ac.uk), 

Кінгстонський університет (kingston.ac.uk), Лондонський університет 

королеви Марії (англ. Queen Mary University of London, QMUL або QM) — вищий 

навчальний заклад у Лондоні (Велика Британія), державний дослідницький 

університет і один з засновників федерального Лондонського університету. 

(qmul.ac.uk). 

Як засвідчують приклади, сайтоніми здебільшого відображають назву 

міста, за якою отримали назви університети. Суфікси, що поширюють хости, 

орієнтують користувачів на освітню (академічну) сферу функціонування 

порталів, а також є географічно зорієнтованими. 

 Висновки. Отже, інтернет-простір змінив не лише життя соціуму, але й 

мову, якою користуються сучасні комуніканти. Однією із базових одиниць 

інтернет-дискурсу є сайтоніми, які складають значну частину онімікону 

всесвітньої мережі. У доменній частині сайтоніму представлені спеціфікатор 

схеми як технічний елемент назви, а також назва хосту (унікальна назва сайту) і 
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публічний суфікс (орієнтує на функціональне призначення сайту). Для 

лінгвістичних досліджень цікавими постають власне назви сайтів (хости), які є 

відображенням ономасіологічного процесу. Як засвідчують спостереження, 

хости здебільшого містять легко впізнавані слова, які легко асоціюються із 

сферою діяльності, місцем розташування, послугами, що надаються тощо. 

Публічні суфікси, у свою чергу, закріплюють прагматичний намір авторів 

сайтонів (легке запам’ятовування та відтворення), орієнтуючи на сферу 

функціонування порталу. Перспективою наших подальших досліджень є 

дослідження назв сайтонів, що були створені в українськомовному середовищі 

з метою аналізу основних тенденцій, що впливають на вибір назви того чи 

іншого сайту. 
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ІДІОСТИЛЬ У КАТЕГОРІЙНИХ ВИМІРАХ ЛІНГВІСТИКИ ТА 

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА 

У статті з’ясовано основні тенденції у сучасному розумінні категорії 

«ідіостиль» як однієї із визначальних для художнього мовлення. Вказано на 

неминучість співіснування ідіостилю автора першотвору та ідіостилю 

перекладача для забезпечення природного для реципієнта тексту перекладу 

мовного зразка. 

Ключові слова: ідіостиль автора, мовна картина світу, ідіостиль перекладача, 

трансформація, художнє мовлення. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Про індивідуальний стиль згадують, коли 
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досліджують художнє мовлення, адже саме в ньому можна знайти найбільше 

образних засобів. У сучасній лінгвістиці індивідуальний стиль, або ідіостиль, 

розглядають вербалізованою моделлю авторської свідомості, крізь призму якої 

вдається розгледіти і зрозуміти мовну особистість письменника. 

Уводячи категорію ідіостилю в переклаздознавство, вважаємо за необхідне 

зупинитися на думках В. Виноградова, який визначав індивідуальний стиль «як 

своєрідну, історично зумовлену, складну, але структурно єдину та внутрішньо 

зв’язну систему засобів і форм творчого мовного вираження» [2, с. 105].  

Думки вченого про зафіксовану в мовних засобах особливої мови 

письменника розвинули послідовники цього вчення. Зокрема, проблем 

відтворення в перекладі індивідуального авторського стилю торкалися як 

вітчизняні, так і зарубіжні науковці (див. праці М. Бахтіна, Л. Бєлєхової, 

І. Білодіда, В. Григор’єва, В. Карасика, Ю. Караулову, Ю. Лотмана, 

Л. Савицької, Н. Сологуб, Р. Якобсона та ін.). 

Мета статті – подати критичний аналіз співіснування та взаємодії таких 

категорійних одиниць, як «ідіостиль автора» та «ідіостиль перекладача».   

Виклад основного матеріалу дослідження. У своїх працях дослідники, 

беручи за основу визначення В. Виноградова, доповнюють його новими 

уточненнями. Поступово ідіостиль визначають не лише як систему мовних 

засобів, використовуваних автором у процесі написання художнього твору, 

але і як «відображення еволюції самого автора» [4, с. 78]. 

У такий спосіб дослідження ідіостилю письменника є містком до 

розуміння мовної особистості автора із притаманними йому світоглядом, 

життєвим досвідом та комунікативними інтенціями. 

Слід указати і на те, що образ автора як ключовий компонент ідіостилю 

може зазнавати трансформації під впливом життєвих обставин. Тому до 

стилетвірних передумов ідіостилю справедливо зараховують соціальне та 

історичне підгрунтя, родові та жанрові характеристики твору, свободу 

творчості, художню правду та домисли.  
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Не викликає заперечення теза про те, що ідіостиль письменника 

репрезентує домінантні, ключові кванти авторської свідомості, крізь призму 

якої пропущено мовно-виражальні засоби художнього пізнання. Має рацію 

український мовознавець В. Жайворонок, наголошуючи на тому, що основним 

показником ідіостилю виступає вміле поєднання максимальних семантико-

стилістичних можливостей мовної одиниці з використанням їхньої 

експресивної функції [3, с. 28]. 

Питання формування та розвитку ідіостилю письменника і досі є 

актуальним для мовознавчої науки, оскільки зазначена категорія є вкрай 

складною для лінгвістичної інтерпретації. Ідіостиль – це відтворення зв’язку 

мови та мислення письменника, що неминуче апелює, крім власне мовних 

чинників, до позалінгвального світу. Така ситуація спонукає звертатися 

дослідників до біографії автора, його ідеології, освіти, соціального стану тощо. 

Крім того, ідіостиль письменника не може формуватися без врахування законів 

національної мови, мовно-естетичних традицій 

Зв’язок мови та мислення визначає формування МКС, що поєднує в собі 

загальне й одиничне, зумовлюючи системність індивідуального стилю, тому 

слід брати до уваги й екстралінгвальні чинники його формування: біографію 

автора, його світосприйняття, ідеологію, освіту, соціальне середовище тощо. 

Крім того, індивідуальний стиль автора, безсумнівно, відображає й психо-

емоційний портрет автора, його творчий пошук, і навіть настрій. 

Свого часу Д. Павличко зауважував: «Хоч би як визначали теоретики суть 

стилю за ним у серйозного письменника завжди стоїть особливе бачення світу, 

певна естетична і світоглядна концепція, стоїть його духовна особистість і 

визначені нею суть і характер його власного внеску в образне освоєння життя» 

[8, с. 45]. 

Отже, вивчаючи ідіостиль письменника, дослідники насамперед ставлять 

за мету декодувати авторську модель світу, закодовану в мовних знаках його 

художніх творів. Незаперечно, що художні твори конкретного автора – це є 

результат вербальної (мовної) діяльності мовної особистості. Відповідно 
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комплексний аналіз творів на предмет особливостей використання в них 

різнорівневих мовних засобів є підгрунтям для встановлення індивідуальних 

рис того чи іншого письменника. 

Особливої актуальності розуміння ідіостилю письменників набуває в 

аспекті транслятології, оскільки художній переклад покликаний насамперед 

відтворити домінантні ознаки ідіостилю письменника засобами цільової мови, 

не порушивши при цьому концептуальної ідіосфери автора. У цьому контексті 

важливо виокремити основні риси мовного портрету автора та визначити 

зв’язок між мовностилістичними особливостями його творів і його 

світобаченням, що може суттєво вплинути на якість перекладу його праць 

іншими мовами. Це пояснює зростання інтересу перекладацьких студій до 

вивчення не лише ідіостилю письменника, а й стилю самого перекладача.  

Беручись за переклад художніх творів, перекладач стикається з низкою 

концептуальних проблем, пов’язаних із необхідністю донести реципієнту 

іншомовну інформацію, певним чином спроектувавши її на мовну картину 

світу іншомовного комуніканта, врахувавши закони мови перекладу і зберігши 

при цьому авторський задум. Трапляються випадки, коли образ перекладача 

входить в протиріччя з образом автора через суб’єктивні чинники. А оскільки 

для іншомовного читача запропонований художній твір виступає єдиним 

джерелом інформації, то виникає небезпека нівеляції ідіостилю автора. Тому 

суб’єктивність перекладача повинна, як це не парадоксально, базуватися на 

об’єктивній основі, яка передбачає досконале вивчення індивідуального стилю 

автора задля свідомого, неупередженого пошуку іншомовних еквівалентів 

домінувальних ознак мови оригіналу. 

Схиляємося до думки, що спотворення стилю автор, нав’язування за 

допомогою перекладу свого власного «я» неминуче призведе до перетворення 

автопортрету автора на автопортрет перекладача, адже будь-яка модифікація 

стилістичної тональності першотвору суттєво впливає на сприйняття 

художнього твору реципієнтом [1, с. 76].  
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Ось чому, аналізуючи оригінал та його переклад, важливо не стільки 

звертати увагу на мовностилістичні розбіжності як такі, скільки на ті 

відхилення, що спричинені особистістю перекладача, які у своїй сукупності 

відображають її, затіняючи в такий спосіб особистість самого автора.   

Із питанням відтворення ідіостилю автора у перекладі неминуче пов’язана 

проблема перекладацьких трансформацій, під якими традиційно розуміють 

різного роду зміні елементів мови оригіналу з метою адекватної передачі їх у 

мові перекладу із врахуванням семантики, стилістики, прагматики та 

мовленнєвих традицій [4]. 

Відтворення ідіостилю автора вимагає від перекладача також знайомства з 

авторською естетикою, його світоглядом. Для перекладача важливим є вміння 

«вжитися» в авторське світобачення, адаптуватися до його життєвого досвіду, 

ніби уявити себе автором.  

Має рацію український перекладознавець В. Коптілов, зауважуючи, що 

шлях, коли перекладач сприймає процес перекладу як власну творчість, є 

хибним, оскільки отриманий переклад буде занадто далеким від першотвору 

внаслідок втрати індивідуального стилю автора першотвору. Дослідник пише, 

що «творчість перекладача суворо обмежена не тим законом, який він сам для 

себе встановив, а тим законом, який встановив для нього автор оригіналу» [6, с. 

84–85]. Іншими словами, переклад не повинен виглядати кращим за першотвір, 

якби цього не хотілося перекладачеві. 

Описана попереду ситуація є ідеальною для процесу відтворення 

іншомовного художнього твору. Проте, в дійсності виникає питання: чи 

можливо перекласти художній твір, не привнісши в нього нічого зайвого, тобто 

не надавши йому перекладацького сліду? Навряд чи таке можливо. 

Перекладацька діяльність – це насамперед суб’єктивна творчість окремої 

людини, яка мимоволі порівнює світогляд автора із власним, і дуже часто не на 

користь першого. Тому в перекладознавстві існує й таке поняття, як «ідіостиль 

перекладача», який, безперечно, відрізняється від ідіостилю автора першотвору, 

однак є надійним інструментом для дослідження способу мислення самого 
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транслятора. Доказом цієї тези можуть слугувати різні переклади одного і того 

ж іншомовного твору.  

Індивідуальність перекладача зумовлена його художнім сприйняттям, 

талантом, своєрідністю відбору мовних засобів тощо. Попри прагнення 

перекладача якомога повніше відтворити змістову, емоційно-експресивну та 

естетичну цінність оригіналу та домогтися такого самого, як і в першотворі, 

ступеня впливу на читача, йому можна розраховувати лише на відносну 

еквівалентність художнього перекладу.  

У цьому аспекті варто зупинися на складниках індивідуального стилю 

перекладача у розумінні А. Науменко: філософському, індивідуальному та 

професійному. Перший спирається на суб’єктивацію об’єктивної дійсності. 

Індивідуальний тяжіє до власної інтерпретації оригіналу із опертям на низку 

позамовних обставин (вікових, професійних, освітніх, психо-емоційних тощо). 

Професійний складник – це вироблені індивідуальні стратегії і тактики 

відтворення мови оригіналу через використання тих чи інших мовних  

засобів [7]. 

Висновки. Здійснивши короткий аналітичний аналіз наявних у мовознавчій 

науці тлумачень категорії «ідіостиль», можемо стверджувати, що вона надійно 

увійшла в методологічний простір як лінгвістики, так і перекладознавства. У 

процесі перекладу йде важка співпраця між ідіостилем автора оригіналу та 

ідіостилем перекладача. Успішний художній переклад базується на 

об’єктивному сприйнятті індивідуального стилю автора першотвору із вдалим 

застосуванням власних перекладацьких стратегій і тактик. 
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Сучасна лінгвістика розглядає мову як суспільне явище, яке є тісно 

пов’язаним з культурою та історією того чи іншого народу. В центрі уваги 

знаходиться мовець, який розкривається через дослідження мови людини, що 

віддзеркалює духовну сутність, мотивацію та ціннісну ієрархію, існуючу у 

свідомості носія мови. Аналізується мова в людині та людина в мові, ті звороти 

і вирази, які вона найчастіше вживає, до яких у неї виявляється найвищий 

рівень емпатії. Людський інтелект, як і сама людина, не мислимий поза мовою і 

мовною здатністю, здатністю до творення і сприйняття мовлення. Мова 

залучена в усі розумові процеси, створює нові ментальні простори [1]. 

Метою даної статті є аналіз мовних засобів та ідентифікація 

лінгвопрагматичних засад, що відтворюють американську мрію у творчості 

Ф.С. Фіцджеральда  за допомогою різних концептів та виражають мовну й  

ціннісну картину світу американського суспільства «доби джазу». 

Сучасні науковці визначають картину світу як глобальний його образ, що є 

основою світогляду людини, тобто виражає істотні характеристики людини 

внаслідок її духовної і пізнавальної діяльності. Картина світу — це не просто 

образ світу у свідомості людини. Це світ людської свідомості (колективної чи 

індивідуальної) зі встановленими поняттями, уявленнями і віруваннями, 

параметрами і цінностями, які слугують орієнтирами існування для окремої 

особистості чи національного колективу [2, с. 64]. 

Мова є засобом матеріалізації різноманітних картин світу. Мовна картина 

світу — уявлення певної національної спільноти про дійсність, відображені в 

категоріях і формах мови. Кожна мовна картина світу неповторна і певним 

чином впливає на мислення носіїв конкретної мови і культури [2, с. 66]. 

Окрім мовної картини світу, багато сучасних науковців також 

виокремлюють концептуальну картину світу.  

Концептуальна картина світу — система концептів як значущих 

психоментальних координат, за якими визначають межі колективної 

національної свідомості, концептосфери нації [2, с. 69]. 
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Концептуальна картина світу є значно багатшою за мовну. Вона є основою 

для мовного втілення (мовної концептуалізації), оскільки в її утворенні беруть 

участь різні типи мислення, образи, асоціації, емоції, оцінки, культурні та інші 

чинники. Концептуальні картини світу можуть бути різними у представників 

різних епох, соціальних і вікових груп, галузей наукового знання тощо. Люди, 

що говорять різними мовами, за певних умов можуть мати близькі 

концептуальні картини світу, а ті, що спілкуються однією мовою, — різні. 

Основою формування концептуальної картини світу є особлива одиниця 

ментальності — концепт. 

Концепт — одиниця, яка виражає етнонаціональну специфіку і 

вербалізується в словах, фразеологізмах та інших мовних засобах [2, с. 70]. 

Щастя і гроші, успіх та свобода — філософські поняття, які набувають все 

більшої уваги у сучасному суспільстві, що постійно розвивається. Це зумовлено 

швидким розвитком науки, освіти, її інформаційної насиченості, культури й 

побуту людей. У своїй роботі ми спробуємо з’ясувати спільні й відмінні риси 

особливостей вираження концептів «щастя», «гроші», «успіх», «свобода»  в 

американській і українській мовних картинах світу.   

Мовні й концептуальні картини світу створені людиною і становлять 

основу людської ментальності, аксіологічної (оцінної) за своєю природою. 

Ціннісна картина світу є частиною не лише мовної картини світу, а й 

концептуальної, складником концептосфери нації. Ціннісна картина світу — 

комплекс найважливіших для народу оцінних суджень, що співвідносяться з 

правовими, релігійними, моральними кодексами, загальноприйнятими 

судженнями та уявленнями певної соціокультурної спільноти.  

Ціннісна картина світу українського суспільства: 

1) «любов». Концепт «любов» в українській мові має унікальне бінарне 

втілення любов/кохання, де друге поняття передає сферу природних глибоких 

інтимних переживань і має більш насичену семантику та словотвірний ряд: 

кохати, кохатися, коханий, кохана, коханець, коханка, закоханий та ін. Любов 

слугує позначенням широкого кола глибокої прихильності людини до когось  

або чогось, а кохання — переважно тільки до особи іншої статі; 
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2) «милосердя»;  

3) «шанування батьків», «родинні стосунки» — їх збереження вважають 

запорукою життєвого щастя; «рід». Він є основою духовного єднання нації. 

Українці завжди пишалися власним походженням, вірою, способом життя, 

козацьким духом свободи і дбали про неперервність свого роду; 4) «любов до 

рідної землі». Вона починається з любові до своєї «малої батьківщини»: рідного 

села, маминої хати, шматочка землі біля неї;  

7) «праця», «працелюбність»; 

8) «народоправство» — основа державотворення. Здавна важливі 

суспільно-політичні питання в українців вирішували віча, згодом козацька рада, 

виборні ради; 

9) «вільнолюбство» — прагнення до незалежності. Це основа становлення 

українського національного характеру та української національної свідомості.  

Ціннісна картина світу американського суспільства: 

1) «cвобода» (freedom) — можливість здійснювати вільний вибір в 

основних сферах життя; американці особливо цінують політичні свободи, 

свободу слова, пересування, віросповідання та свободу від обмежень, що 

можуть загрожувати особистому щастю;  

2) «рівність усіх перед законом» (еquality before the law) — однакові 

правила для всіх незалежно від соціального статусу, попередніх заслуг перед 

країною, статевої, расової чи національної належності;  

3) «рівність можливостей» (еquality of opportunity) — практичне втілення 

свободи  розвитку особистості в ринкових умовах. Саме цей чинник є ключовим 

для особливого американського концепту «American Dream» (американська 

мрія); 

4) «справедливість» (fairness) — правило, згідно з яким кожен індивід 

отримує відповідно до його праці та зусиль;  

5) «досягнення» (аchievement) — віра в те, що освіта і тяжка праця — шлях 

до успіху;  

6) «патріотизм» (рatriotism) — вияв лояльності до США та відданість 

ідеалам своєї країни;  
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7) «демократія» (democracy) — віра в те, що основою правління має бути 

думка більшості;  

8) «особлива місія Америки» (American exceptionalism); 

9) «турбота про інших» (сaring beyond the self) — піклування про власну 

родину, а також громаду, довкілля; 

10) «релігія» (religion) — віра у вищі сили;  

11) «талан» (luck) — віра в те, що людині може будь-коли пощастити; 

12) «приватність» (privacу);  

13) «лідерство» (leadership);  

14) «партнерство» (partnership);  

15) «безпека» (security); 

16) «сім’я» (family);  

17) «здоров’я» (health). 

Спільними рисами між ціннісними картинами українського та 

американського суспільства було виявлено: шанування батьків, родинні 

стосунки, рід (укр.) — сім'я (ам.), любов до рідної землі (укр.) — патріотизм 

(ам.). Також було ідентифіковано ряд відмінних рис, що різнять картини між 

собою. Милосердя, праця та працелюбність є відмінними рисами українського 

суспільства. Українців завжди поважали за умінням відчути чужий біль, що 

безпосередньо показує християнську цінність любові до ближнього та всього 

живого. Для українця працьовитість — це неодмінна потреба, що продиктована 

сільськогосподарським укладом життя, і водночас вияв краси, коли люди 

насолоджуються самим процесом праці. Американське суспільство виділялось 

своєю вірою в особливий моральний статус та місію своєї  країни. Американці 

переконані в тому, що історія їхньої країни може слугувати гарним прикладом 

для інших країн, що не досягли такого рівня економіки, політики та демократії, 

який мають США. Окремим проявом індивідуалізму можна вважати комплексне 

поняття «privacy», що означає як особистий простір, так і право на невтручання 

у приватне життя. Про важливість цього поняття в американській системі 

цінностей свідчить його розповсюдження в усіх сферах життєдіяльності 

американця: сім’я, робота, спілкування з людьми тощо. Разом із поняттям 
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«privacy» стоїть й інший принцип морального виховання американця – приватна 

власність та її захист (trespassing law).  

Безсумнівно, перелічені вище цінності американської картини світу дійсно 

є відображенням американського суспільства початку 20-х років ХХ століття, 

часу «сухого закону» і гангстерських розбірок, яскравих вогнів і яскравого 

життя, яке змальовано в літературних творах Ф. С. Фіцджеральда. Найбільш 

яскраво автор виділяє концепти  «вдачі»  або «талану» (luck), «грошей», 

«досягнень», «свободи» та «щастя»: «At first I thought it was another party, a wild 

rout that had resolved itself into «hide-and-seek» or «sardines-in-the-box» with all 

the house thrown open to the game. But there wasn’t a sound» [4, 7] / «Спочатку я 

подумав, що там відбувається черговий бенкет і буйні веселощі завершуються 

грою в хованки чи в сардинки, яка розлилася по всіх приміщеннях. Але чому тоді 

не чути ніякого галасу?» [3, 12].  

Сучасні перекладацькі стратегії ґрунтуються на присутності в культурі й 

мові кожного народу універсального (загальнолюдського) і національно-

специфічного. Процес ефективної міжкультурної комунікації і перекладу стає 

можливим завдяки присутності універсальних значень у різних мовах. У той 

самий час у будь-якій культурі є притаманні лише їй одній культурні значення, 

закріплені в мові, які ускладнюють процес перекладу і міжкультурного 

порозуміння і потребують всебічного лінгвокультурологічного дослідження. 

Перспектива подальших наукових розвідок передбачає дослідження традиційних 

американських ціннісних концептів, їх відображення в мові на матеріалі роману 

Ф. С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі» та аналіз перекладацьких стратегій, 

застосованих у процесі перекладу твору українською мовою. 
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визначення функціонально-стильового статусу мови засобів масової 

інформації, методики вивчення різних типів медіа-текстів,встановлення 

лінгвістичних особливостей медіа-тексту як основної одиниці мови ЗМІ. 

Автором узагальнено основні проблемні питання і підходи до розгляду 

когнітивно-прагматичних засад перекладу сучасних англомовних медіа-текстів 
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перекладу, жанр медіа-тексту. 

Постановка проблеми. У сучасному світі засоби масової інформації, яким 

належить провідне місце серед продуктивних засобів комунікації, мають 

великий вплив на формування громадської думки, що значною мірою залежить 

від інформативності, оперативності й адекватності передачі інформації з однієї 

мови на іншу, з одного боку, та контекстом спілкування – з іншого. 

Очевидно, що сьогодні неможливо переоцінити вплив ЗМІ на свідомість 

як окремих громадян, так і суспільства в цілому. Традиційності набуває думка, 

що медіа є вагомим засобом і механізмом так званої «стерео типізації» 

інформації, як чинника формування суспільної думки, ставлення до різних 

подій і людей. Незважаючи на існування низки наукових робіт, спрямованих на 

вивчення проблематики у сфері медіа-лінгвістики, що, в першу чергу 

присвячені вивченню як окремих видів текстів медіа, так і медіа-дискурсу в 

цілому, дослідження специфіки мовної реалізації такого впливу зберігає свою 

актуальність і донині.  
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В комунікативному плані, медіа-текст, спрямований на здійснення певної 

прагматичної цілі, яка може варіюватися залежно від жанрової специфіки 

тексту. В цьому розумінні трактування багатьох традиційних лінгвістичних 

явищ зумовлені розвитком медійного дискурсу і усвідомлення його природи в 

термінах сукупності процесів і продуктів мовленнєвої діяльності у сфері 

масової комунікації в усьому багатстві і складності їх взаємодії в контексті 

стрімкого розвитку міжкультурної комунікації і глобалізації політичних, 

економічних і суспільних процесів. 

Необхідність подальшого вивчення особливостей перекладу сучасних 

англомовних медіа-текстів як особливого виду текстів зумовлює актуальність 

дослідження. Метою роботи є встановлення лінгвістичних особливостей  медіа-

текстів у межах комунікативно-прагматичної парадигми на основі узагальнення 

новітніх підходів до дослідження функційного навантаження різнопланових 

лінгвістичних засобів для здійснення прагматичного впливу на реципієнта. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень.  Значний внесок у формування 

понятійного апарату сучасної медіа-лінгвістики належить багатьом теоретикам, 

зокрема А. Белл (1996), Т. Г. Добросклонській (2000, 2008), О. М. Палієнко 

(2013), І. В. Рогозіній (2003), Г. Я. Солганик (2005), Н. В. Чичеріній (2007) 

та іншим. Важливо зауважити, що при цьому все більша увага приділяється 

взаємодії мови з іншими семіотичними моделями, особливо візуальною [10, c. 

62], що можна пояснити роллю візуальних засобів у передачі інформації.  

В свою чергу, сучасні підходи до вивчення медіа-текстів базуються на 

фундаментальних дослідженнях у сфері лінгвістичної прагматики, 

представниками якої є видатні учені Д. Вундерліх (1976), Дж. Л. Остін (1986), 

Дж. Р. Серль (1986), Е. Ф. Ґонґало (2011), І. П. Сусов (2009, Г. Г. Почепцов 

(1981).  

На відміну від тексту як такого, для медіа-тексту дуже важлива роль 

контенту, адже, як вказує Шиліна А.Г., досліджуючи медіа-тексти на матеріалі 

жіночих журналів, «Синергетизм жіночого журналу виявляється у взаємодії 

його «понад текстової», текстової та жанрової підсистем» [9, с. 5]. Більш того, у 
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медіа-тексті сходяться нитки тематичної, мовної, стилістичної та жанрово-

композиційної організації його словесної структури. Медіа-текст, на відміну від 

інших видів тексту, належить до форм масової інформаційної діяльності та 

масової комунікації, адже сутність медіа-тексту полягає  у передачі конкретної 

інформації, яка виражена з метою впливу на громадську думку, на формування 

системи певних переконань.   

Звертаючись до поняття жанру, Т. Г. Добросклонська виділяє чотири 

різновиди жанрів медіа-тексту: новини, інформаційна аналітика і коментар, 

текст-нарис, реклама [2, с. 59]. Л. Е. Кройчик серед жанрів медіа-тексту 

виокремлює зокрема оперативно-новинні, оперативно-дослідницькі, 

дослідницько-новинні, дослідницькі, дослідницько-образні підвиди [5].  

O. М. Палієнко виділяє такі медіа-текстів: інформаційні, аналітичні, художньо-

публіцистичні, рекламні [6]. Детальне вивчення цих класифікацій свідчить про 

наявність у них спільних рис, незважаючи на те, що поняття «жанр» ще не має 

однозначного потрактування, адже, наприклад, оперативно-новинний жанр у 

типології Л.Е. Кройчик за своїм призначенням, а саме інформуванням, 

збігається з жанром новин у розумінні Т. Г. Добросклонської й визнається 

інформаційним О. М. Палієнко.  

Теоретична база дослідження. Критичний огляд наукових робіт, 

спрямованих на вивчення особливостей медіа-тексту свідчить, що на особливу 

увагу заслуговує лінгво-прагматичний підхід до дослідження функційно-

прагматичної природи медіа-текстів, який фокусується на дослідженні впливу 

текстів медіа на цільову аудиторію, а також лінгвістичних способах реалізації 

такого впливу. У цьому контексті медіа-текст розглядається як складна 

функціональна система, спрямована на реалізацію певних прагматичних цілей, і 

відповідно, медіа-текст визначають як різновид тексту, розрахованого на 

масову аудиторію, яких характеризується поєднанням вербальних та медійних 

одиниць та особливим типом автора, а також має чітко виражену прагматичну 

спрямованість [8, c. 376].  
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Комунікативна подія як один з центральних компонентів комунікативної 

ситуації, що відображається у мас-медіа, впливає на формування системи 

цінностей адресанта, його світобачення, упереджень та стереотипів. Медіа-

текст є «авторським» за своєю сутністю, навіть якщо цей автор колективний, 

адже інформація інтерпретується відповідно до тієї системи цінностей, яка 

притаманна певному автору або групі осіб. Система оцінок та емотивність є 

важливими факторами масово-інформаційного дискурсу, що маніпулює 

колективною свідомістю [3, c. 222]. Цей вплив адресант медіа тексту реалізує 

шляхом використання певних мовленнєвих актів або їх поєднань у текстах ЗМІ 

відповідного жанру.  

Торпе М. найважливішою властивістю інформаційно-новинних текстів 

вважає об'єктивну форму подачі інформації (англ. - impartiality), яка, на думку 

вченого, відображає прагнення автора до нейтральності, до певної «де 

персоніфікації». Саме цим чинником пояснюється відсутність авторства 

інформаційно-новинного тексту і його колегіальність за способом написання 

тексту. Зазвичай медіа-текст розповсюджується від імені групи людей, а саме 

редакції, телекомпанії,  інформаційного агентства тощо [10]. 

У роботі «Новини на екрані. Керівництво для тележурналістів» Коутс Ч., 

висвітлюючи азбучні вимоги щодо підготовки тексту, які виражаються трьома 

поняттями – точність, ясність, стислість зазначає, що інформаційно-новинний 

текст є завжди нейтральним і «деперсоніфікованим» [4, с. 5]. Зрозуміло, що 

переклад є процесом трансформації змісту мовного фрагменту (речення, 

абзацу, тексту) однієї мови в іншу. У процесі перекладу текст 

переадресовується іншомовному реципієнту з урахуванням прагматичних 

відношень, які є властивостями мови перекладу, тобто тієї реакції, яку викликає 

текст, при цьому має місце прагматична адаптація вихідного тексту, тобто 

трансформуються певним чином соціальні, культурні, психологічні розбіжності 

між одержувачами тексту оригіналу та тексту перекладу, що відбувається у 

певному соціально-культурному контексті. 
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Для сучасної медіа-лінгвістики важливим є також поняття «прагматичні 

фактори перекладу», яке охоплює факти як мовного, так і позамовного 

характеру. Найчастіше до прагматичних акторів перекладу відносять жанрово-

стилістичні особливості текстів мови оригіналу та мови перекладу, їхню різну 

прагматичну «навантаженість», функціональну роль словесного знака в тому чи 

іншому повідомленні, прагматичні завдання, які виконує сам перекладач. До 

цих факторів також зараховують усю палітру національно-культурно 

специфічних ознак отримувачів оригіналу та перекладу, фонові  

знання учасників комунікації, їхні соціально-психологічні  

характеристики [1, с. 127-131]. 

Актуальна нині міжнародна комунікація на рівні мас-медіа реалізується, в 

першу чергу, через обмін міжнародними новинами. Якість цього обміну 

залежить від професійної компетентності перекладачів, які, на думку Торпе М., 

мають досконало володіти типологією мов, з якими працюють при перекладі, та 

механізмами трансформації моделей передачі думок у різних мовних 

площинах; прагнути еквівалентності денотативних і конотативних значень слів 

у різних мовах; володіти знаннями з порівняльної фразеології та враховувати 

екстралінгвістичні компоненти [10]. 

Під час перекладу періодичних інтернет-видань слід зважати на те, що 

прагматичний потенціал тексту є результатом вибору автором змісту 

повідомлення та способу його мовного вираження. У відповідності зі своїм 

комунікативним наміром автор відбирає для передачі інформації мовні одиниці, 

що мають необхідне значення, як предметно-логічне, так і конотативне. У ході 

перекладу текстів сайтів новин (зокрема BBC чи CNN) перекладач вдається до 

трансформацій, як на лексико-граматичному, так і на семантичному рівні, адже 

для досягнення адекватності перекладу, потрібно підібрати відповідні лексичні, 

граматичні і стилістичні  еквіваленти. 

Стеценко М. Н. слушно зауважує, що основним завданням перекладача є 

досягнення семантичної еквівалентності вихідного тексту і тексту перекладу. 

Для цього необхідно здійснити різноманітні перекладацькі перетворення, а на 
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рівні компонентної еквівалентності використати трансформації, що торкаються 

граматичної структури висловлювання. Наявність суттєвих відмінностей в 

структурах вихідної мови та мови перекладу потребують використання різних 

видів трансформацій. Важливим при перекладі новин є донесення до читача 

змісту у найбільш ясній, чіткій і звичній для сприйняття формі. Тексти новин, 

зазвичай, стилістично стримані в оригіналі, тому цю особливість потрібно 

зберегти в перекладі, бою досягти еквівалентності інформаційних матеріалів, 

що передаються різними мовами. Практичні труднощі перекладу в значній мірі 

зумовлені багатозначністю слів, використанням зворотів, характерних для 

розмовної мови, специфічних кліше, притаманних газетно-політичній мові, 

значної кількості допоміжних елементів, особливі синтаксичні конструкції 

[8, с. 379-380]. 

При перекладі аналітичних статей першочерговою метою є передача 

загального настрою (тону) оригіналу, тому потрібно звертати увагу на стислість 

викладу (уникати зайвих слів); характер термінології і номенклатури (назви 

установ, органів влади, посад, партій тощо); наявність образних висловів, 

розмовно-побутових зворотів; емоційно-забарвлених фрагментів, що надають 

тексту яскравого живого колориту; чіткість синтаксису, особливо, коли йдеться 

про довгі, складні речення, при перекладі яких ймовірні непорозуміння і 

плутанина. 

Необхідно зазначити, що інформаційно-новинні тексти притаманна так 

звана багатошаровість, під якою розуміють наявність в одному повідомленні 

декількох рівнів інформації. «Будування» інформаційного ряду відбувається 

паралельно на декількох рівнях, наприклад, рівні відеоряду, рівні мовлення й 

рівні звукового супроводу, то текст, зображення й  звук несуть рівний обсяг 

інформації, і сполучити ці ряди потрібно так, щоб добитися того ж ефекту, який 

дає нам оригінал [7, с. 355]. 

Дослідники зазначають, що якщо в тексті для перекладу превалюють 

поєднання нейтрального клішованого характеру, то аналогічні мовні засоби 

слід використовувати і в перекладі. Саме тому, для багатьох журналістських 
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кліше, що використовуються, наприклад, в англомовній пресі (а також, 

можливо, і у пресі іншими європейськими мовами), важливо підшукати 

смислові і стилістичні відповідники серед такого ж роду виразів української 

мови, характерних для текстів ЗМІ.  

У разі відсутності «готових відповідностей» у мові перекладу значення 

окремих лінгвістичних одиниць передається іншими засобами, при цьому 

важливо не порушувати жанрового, стилістичного і комунікативного характеру 

інформаційно-новинного тексту. При відсутності необхідних знань у 

перекладача в українську мову проникають лінгвістичні засоби, які не 

притаманні традиційним україномовним елементам. Важливо вказати, що для 

правильної передачі при перекладі алюзій і цитат необхідними є широкі фонові 

знання, здатність і вміння розпізнавати їх за допомогою звернення до 

класичних перекладних першоджерел. Очевидно, що в таких випадках 

перекладач повинен постійно працювати зі спеціальними словниками і іншою 

довідковою літературою. 

Висновки. Вивчення проблеми ефективності впливу ЗМІ на аудиторію є 

однією з головних у сучасній теорії масової комунікації, адже подальше 

вивчення поняття медіа-текст та аналіз комунікативно-прагматичних засад 

суспільної комунікативної взаємодії сприятиме поглибленню теорії тексту і 

практичному опрацюванню діапазону медіа-жанрів, як певного інструмента для 

передачі інформації.  

Проблеми вивчення комунікативно-прагматичного аспекту перекладу 

становлять великий практичний і теоретичний інтерес з огляду на важливість 

вирішення важливих перекладацьких проблем, що зумовлюють необхідність 

високої професійності перекладача, який повинен володіти необхідними 

загальними і спеціалізованими знаннями і технічними прийомами перекладу. У 

ході перекладу інформаційно-новинних текстів як прояву міжкультурної 

комунікації потрібно враховувати не лише всі фактори моделювання перекладу, 

але й лінгвостилістичні й лінгво-культурологічні особливості мови перекладу 
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як відображення культурної картини світу, в якій закріплено суспільний досвід 

певної мовної спільноти. 
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КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 

МОВЛЕННЄВИХ СТЕРЕОТИПІВ 

У статті розглянуто функціонально-дискурсивні характеристики етикетних 

мовленнєвих стереотипів, виділено основні ознаки мовленнєвого стереотипу. 

Встановлено, що етикетні мовленнєві стереотипи забезпечують реалізацію 

функції етикетизації у фатичних, організуючих, інформативних, спонукальних 

та оцінних дискурсивних актах. 

Ключові слова: етикетний мовленнєвий стереотип, фатичний дискурсивний 

акт, організуючий дискурсивний акт, інформативний дискурсивний акт, 

спонукальний дискурсивний акт, оцінний дискурсивний акт. 

Однією з найбільш характерних рис сучасної лінгвістики є зосередженість 

на феномені спілкування, що є одним із проявів її антропоцентричної 

спрямованості. Дослідження комунікації, або спілкування, – процесу взаємодії 

двох і більше мовних особистостей з метою передачі інформації, її отримання 

та обміну, тобто процесу певного впливу на співрозмовника, необхідного для 

здійснення спільної діяльності – відбувається у рамках різноманітних моделей, 

серед яких найпоширенішою є дискурсивна модель, яка розглядає її як дискурс. 

Метою статті є аналіз функціонально-дискурсивних характеристик 

етикетних мовленнєвих стереотипів в американському науково-академічному 

дискурсі.  

У сучасній науці про мову великий інтерес викликає проблема 

стереотипності мовних і мовленнєвих одиниць, адже мовленнєві стереотипи 

відіграють подвійну роль у процесі комунікації. З одного боку, вони здатні 

швидко передати загальновідому і загальнозначущу інформацію, що, 

безумовно, сприяє успішності спілкування. Однак з іншого боку, існують такі 

мовленнєві стереотипи, які перешкоджають успішному перебігу 
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комунікативної взаємодії адресанта й адресата. Саме лінгвопрагматика, 

предметом дослідження якої є співвідношення мовного знаку і людини, яка 

користується цим знаком, допомагає з’ясувати вплив мовленнєвих стереотипів 

на процес комунікації. 

У найширшому розумінні стереотип – це звичний канон думки, 

сприйняття та поведінки. Упродовж тривалого часу він був об’єктом 

дослідження соціології та психології. Тільки з появою конструктивістських 

поглядів у соціальних науках та когнітивним поворотом у мовознавстві 

соціологічне поняття стереотипу знайшло своє застосування у лінгвістичному 

аналізі. Кожна галузь наукового знання, в якій функціонує стереотип, виділяє ті 

його ознаки та властивості, які важливі для її сфери дослідження, а тому 

сьогодні вивчають соціальні, ментальні, політичні, культурні та інші види 

стереотипів. У лінгвістиці відповідно розглядаються комунікативні та 

мовленнєві стереотипи. 

Стереотип як соціальне і водночас психологічне явище формується та 

закріплюється у суспільній свідомості. Різновидом соціальних стереотипів є 

етнічні стереотипи, які характеризують членів етнічних груп чи 

національностей, приписуються їм або асоціюються з ними. Так, для німців 

характерні пунктуальність та охайність, а для українців – наполегливість, 

любов до праці, акуратність, вони шанобливо ставляться до своєї історії та 

минулого. Соціальні стереотипи виявляються у стереотипах поведінки, тобто 

стійких формах поведінки, що регулярно повторюються та стереотипах 

мислення. Стереотипи поведінки прив’язані до конкретної ситуації та 

стосуються всіх можливих варіантів її розвитку. Вони реалізуються у 

комунікативних стереотипах, для яких характерна регулярна повторюваність 

однотипних ситуацій, які співвідносяться з типовими для цих ситуацій 

мовними одиницями. Інколи комунікативні стереотипи можуть збігатися або 

знаходити свій вияв у мовленнєвих стереотипах, що виступають окремими, 

часто повторюваними, відносно стійкими висловлюваннями. Ієрархія 

стереотипів зображена на рис. 1. 



166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Ієрархія стереотипів 

Отже, мовленнєві стереотипи підпорядковані комунікативним 

стереотипам, які відповідно є виявом стереотипів поведінки – одного з 

різновидів соціальних стереотипів. 

Аналізуючи стереотипи поведінки, Шпенюк І.Є. робить висновок про те, 

що якщо стереотипи поведінки є інваріантами, то стереотипи мовленнєвої 

поведінки виступають як варіанти і слугують концептуальною основою 

мовленнєвих стратегій [4, c. 195]. Стереотипи мовленнєвої поведінки – це 

прототипні моделі використання мови у певних типових ситуаціях, 

культурнозумовлені сценарії. 

Під мовленнєвими стереотипами розуміють висловлювання, які виникають 

у процесі спілкування у твердо канонізованій формі та піддаються 

стандартизації, багаторазово повторюючись в аналогічних комунікативних 

виявленнях, а також мають характер формул. Часто мовленнєві стереотипи 

відносять до сфери фразеологізмів. В. Г. Гак називає їх комунікативами, тобто 

словами-реченнями, які функціонують як незалежні висловлення і позначають 

суто комунікативні аспекти ситуації. Однак Коцюба Н.Й. розглядає стереотипи 

як постійно відтворювані у процесі мовного спілкування речення, які 

складаються із семантично чітко виділених частин та використовуються  

як цілісні, готові одиниці. Саме те, що складовими мовленнєвих  

Соціальний стереотип 

стереотип мислення  стереотип поведінки 

комунікативний стереотип

мовленнєвий стереотип 
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стереотипів є чітко виділені частини, дозволяє відокремлювати їх від  

фразеологізмів [2, c.68]. 

Один із найвагоміших внесків у дослідження мовленнєвих стереотипів 

зробила Лесик І., вивчаючи мовленнєві стереотипи в аспекті теорій номінації та 

комунікації. Так, із номінативної точки зору мовленєві стереотипи належать до 

ідіоматики, зокрема до синтаксичної, яка займається дослідженням сполучень 

слів в аспектах синтаксису і семантики [3, c. 61]. 

Комунікативно-функціональна специфіка мовленнєвого стереотипу 

розкривається, перш за все, у тій комунікативній функції, яка потенційно 

наявна у висловлюванні. Ця функція може розглядатися як високорозвинена 

система, семіотична за способом існування, яка завдячує своїм становленням 

взаємодії з середовищем, тобто зумовлена контекстом і ситуацією. Отже, з 

погляду комунікативного процесу, що важливо для нашого дослідження, 

мовленнєві стереотипи виступають одиницями мовленнєвої поведінки, які 

належать до того рівня регуляції мовленнєвої діяльності, який ґрунтується на 

попередньому досвіді, і на якому настанова як призначення до регулювання 

мовленнєвої поведінки відіграє найголовнішу роль. 

Узагальнюючи зібрану інформацію, можна виокремити такі ознаки 

мовленнєвого стереотипу: 

1) стійкість мовної структури; 

2) відтворюваність структури; 

3) використання у дискурсі з метакомунікативною функцією (призначення 

до регулювання мовленнєвої поведінки); 

4) повторюваність із певною частотою. 

Мовленнєві стереотипи можна визначити як відносно стійкі мовні одиниці, 

які повторюються у типових комунікативних ситуаціях із метакомунікативною 

функцією (з метою організації перебігу комунікації). Еквівалентним 

англомовним перекладом терміну ''мовленнєвий стереотип'', на наш погляд, є 

термін ''lexical bundle'', адже він найбільш адекватно відображає сутність 

аналізованих одиниць. 
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Організувальні стереотипи утворюють конвенціональний формат 

мовленнєвої взаємодії, окреслюючи її початок, продовження та закінчення. На 

думку Вигівського В.Л., вони фактично є імпліцитно прескриптивними, 

оскільки в них присутня спрямованість на адресата, якому приписується 

прийняття певної мовленнєвої програми [1, c. 16]. Проте, на відміну від власне 

прескриптивних висловлювань, у цьому випадку конвенціоналізація 

прескриптивних функцій не усвідомлюється як вольове зусилля, а, скоріше, як 

початок чи кінець мовлення. До організаторів також входять такі знакові 

повідомлення, які, за Р. Якобсоном, виконують фатичну та метамовну функції, 

формуючи відносини між людьми і встановлюючи правила кодування й 

декодування інформації. Окрему групу становлять висловлення, модус яких 

полягає в тому, щоб підсилити функціональне значення, яке вже існує, так звані 

інтенсифікатори. Кожен із типів знаків відображає функціонально-

комунікативну сферу обслуговування комунікативного процесу. Так, сферу 

організації обслуговують етикетні та метакомунікативні стереотипи, сферу 

волевиявлення – прескриптивні стереотипи, сферу оцінки – апрейзерні 

стереотипи, відповіді, коментарі, а сферу підсилення функціонального значення 

– інтенсифікатори. 

У центрі уваги даного дослідження мовленнєві стереотипи, які спрямовані 

на забезпечення етикетизації спілкування, яку розуміємо, за Вигівським В.Л., як 

функціонально-комунікативну категорію, що сприяє реалізації персуазивної 

інтенції адресанта у плані поліпшення ефективності комунікації з урахуванням 

фактора адресата [1, c. 18]. Ці стереотипні висловлення визначаємо як етикетні 

мовленнєві стереотипи, які розглядаємо не тільки у зв’язку із поняттям етикету, 

а й у зв’язку з поняттям етикетизації, що охоплює дещо ширше коло явищ. 

Отже, етикетний мовленнєвий стереотип – це стійка, відтворювана у типових 

ситуаціях комунікативна одиниця, яка сприяє оптимізації спілкування, зокрема 

встановленню, підтриманню та завершенню мовленнєвої взаємодії і 

структуруванню дискурсу для кращого сприйняття. 
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Серед найбільш суттєвих ознак етикетних мовленнєвих стереотипів 

виділяємо їх функціонально-прагматичний характер. Для цього дослідження, 

яке проводиться у межах прагмалінгвістичного підходу, така особливість 

етикетного мовленнєвого стереотипу викликає особливий інтерес, оскільки 

вони стають засобами впливу комунікантів один на одного та на процес 

спілкування загалом. Спираючись на ідеї функціональної прагмалінгвістики, ми 

розглядаємо мовні засоби, які регулюють поведінку комунікантів із метою 

оптимізації їх взаємодії. Розкриттю та розумінню комунікативної мети і намірів 

учасників спілкування сприяє врахування різних обставин комунікації, зокрема 

екстралінгвальних чинників спілкування, які значною мірою впливають на 

вибір і вживання того чи іншого етикетного висловлення.  

Ще однією характерною рисою етикетного мовленнєвого стереотипу є 

конвенційність, тобто відповідність правилам соціальної взаємодії у певній 

культурі, специфічність для певного типу дискурсу і ситуації. Американському 

науково-академічному дискурсу притаманне ввічливе вираження незгоди за 

допомогою таких етикетних мовленнєвих стереотипів:  

Крім цього, для етикетного мовленнєвого стереотипу характерна відносна 

стійкість, яка зумовлена обмеженою варіативністю мовної структури. Деякі 

комунікативні одиниці існують лише в одному варіанті (Good morning!), а інші 

допускають варіативність лексичного (let’s begin та let’s get started) та 

синтаксичного (remember (that) і remember I told (that)) планів. Важливо, що 

варіативність етикетних мовленнєвих стереотипів не заперечує їх 

стереотипності. 

Розглянувши найпоширеніші класифікації мовленнєвих стереотипів, 

можемо зробити висновок про те, що поняття ''мовленнєвий стереотип'' 

об’єднує різні висловлення на основі їх функції, ступеня інформативності, 

відносної усталеності та повторюваності. Мовленнєві стереотипи, які 

виконують функцію забезпечення етикетизації спілкування називаються 

етикетні мовленнєві стереотипи і характеризуються відтворюваністю у типових 
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комунікативних ситуаціях, функціонально-прагматичною спрямованістю, 

конвенційністю та відносною стійкістю (обмеженою варіативністю) мовної 

структури. Ці ознаки послужили критеріями відбору матеріалу дослідження. 

Отже, за спільності типів дискурсивних актів, які містять етикетні 

мовленнєві стереотипи і виконують функцію етикетизації в американському 

усному та писемному науково-академічному дискурсі, їх відрізняє частотність 

вживання цих типів дискурсивних актів, що показує різні шляхи оптимізації 

усної та писемної комунікації у науково-академічній сфері. Дані кількісного 

аналізу свідчать про значущість оптимізації комунікації для американського 

науково-академічного дискурсу, причому найважливішими постають 

інформативні дискурсивні акти, які виділяють найважливішу інформацію. 

Усний науково-академічний дискурс має більшу кількість засобів етикетизації 

порівняно з писемним. 
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У статті визначаються теоретичні аспекти художнього перекладу творів. 

Аналітично описується існуюча система перекладацьких трансформацій. На 

прикладі дослідження перекладу коротких оповідань О.Генрі розглядаються 

відмінності стилістично маркованої лексики похідного та вторинного 

текстів. За допомогою висвітлення відмінностей в системі і структурі 

англійської та української мов виявляються перекладацькі трансформації, 

обумовлені як мовними, так і екстралінгвістичними факторами. 

Відзначаються випадки втрати певних семантичних компонентів у процесі 

перекладу, а також наводяться приклади збільшення смислів. 

Ключові слова: переклад, художній переклад, трансформації, лексичні одиниці, 

сленг, стилістичні прийоми. 

Постановка проблеми та її актуальність. Важливість перекладу в нашому 

житті неможливо переоцінити, з перекладом або з його продуктом людина так 

чи інакше стикається щодня, не надаючи цьому ваги. Переклад – найважливіше 

й найдавніше джерело культурного взаємозбагачення народів, а переклад 

художніх текстів вважається першим міжнародним засобом масової 

комунікації. Як особливий вид творчої діяльності переклад існує протягом 

багатьох століть, проте перекладознавство як самостійна наукова дисципліна 

сформувалася тільки в XX столітті. Як і будь-яка наукова дисципліна, 

перекладознавство є результатом праць вчених з усього світу, особливий 

внесок в який внесла вітчизняна школа перекладу. 

Теоретичними аспектами дослідження художнього перекладу займались 

такі вчені  як: В. С.Виноградов, А. В. Федорова, Я. І. Рецкер, Л. С. Бархударова, 

А. Д.Швейцер, Л. Л. Нелюбина, В. В. Алімова, В . Н. Коміссарова, А.Поповича, 

П. Традгілла, А. Келетта, П. Френч іта ін. 
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Виклад основного матеріалу. Художній переклад – один з найскладніших 

видів письмового перекладу. Свої судження про нього і зацікавленість 

висловлювали знамениті мислителі, письменники та вчені. Вимоги до художнього 

перекладу з часом тільки ускладнюються, оскільки об’єктом перекладу є 

особливий вид тексту, наповнений не тільки внутрішнім сенсом, змістом, ідеями, 

думками, але і своєрідним, неповторним стилем автора, що відображає його 

бачення світу, образ думок – знайти способи передати все це за допомогою засобів 

іншої мови вважається для перекладача найважливішим завданням [1, c. 68]. 

Відмінною рисою художньої літератури є використання автором 

літературного твору різних засобів художньої виразності для надання образно-

емоційного впливу на читача, і, щоб зберегти його при перекладі, перекладач 

буде прагнути передати нюанси форми твору, в тому числі і засоби художньої 

виразності. Щоб відтворити особливості змісту і форми використовуються різні 

прийоми [2, c. 47]. 

Традиційно виділяють три основні групи трансформацій: граматичні, 

лексичні та стилістичні. Під лексичними трансформаціями розуміється: 

1) заміна перекладної лексичної одиниці словом або словосполученням 

іншої внутрішньої форми; 

2) відповідник, що не збігається зі словниковим (його різновиди: 

диференціація, конкретизація, смисловий розвиток, антонімічний переклад, 

цілісне перетворення, компенсація); 

3) перекодування інформації, здійснюване лексичними засобами. 

Суть лексичних трансформацій полягає в «заміні окремих лексичних 

одиниць мови (слів і стійких словосполучень) вихідної мови лексичними 

одиницями мови перекладу, які не є їх словниковими еквівалентами і, тобто., 

які мають інше значення, ніж передані ними в перекладі одиниці вихідної 

мови»  [2, c. 51]. 

До лексичних трансформацій вдаються через ряд причин. Першою 

причиною лексичних трансформацій для досягнення адекватного перекладу є 

різні ознаки, покладені в основу слова вихідної мови та мови перекладу, які 

ускладнюють передачу стилістичних прийомів, заснованих на грі слів. Другою 
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причиною є різниця в смисловому обсязі слова. Третьою причиною лексичних 

трансформацій є відмінність в сполучуваності слів: те, що можливо в одній 

мові, може бути неприйнятним в іншій [1, c. 84]. 

Творчість відомого американського письменника О. Генрі неодноразово 

привертала увагу дослідників, вона розглядалася як з літературознавчих, так і з 

лінгвістичних позицій. В окремих дисертаційних дослідженнях зроблено цікаві 

спостереження і висновки, що розкривають багато творчих особливостей 

письменника [2, с. 231]. 

О. Генрі по праву можна назвати чудовим майстром короткого оповідання. 

В основі сюжетів його новел – парадоксальні ситуації, які автор вирішує 

несподіваним благополучним кінцем. З метою досягнення сатирико-

гумористичного ефекту в своїй художній творчості О. Генрі активно розширює 

норми літературної мови, прагне показати все різноманіття дійсності, 

змішуючи різні лексичні пласти мови. У мові його новел нерідко вживаються 

елементи розмовної мови, коллоквіалізми,сленги тощо. 

Так, в новелах О. Генрі широко використовує розмовну лексику і 

сленгізми: the lying wretches (досл. брехливі негідники)  негідники  (досл. 

негідники), darned old snoozer (досл. чортів старий соня)  соня нещасний  

(досл. сонний горщик; перен. простий. сонна тетеря), that pays him some on 

account (досл. платить трохи по рахунку)  поквитатися  (досл. заплатив борг), 

old (досл. старий)  дідуган (досл. розм. фам. старина, старий), knock off (досл. 

перепочити) відпочинемо (досл. відпочинемо), spend some of this idle 

money(досл. витратили вільні гроші)  спустили зайві грошенята  (досл. 

розтратимо зайві гроші), swindle (досл. обманювати)  займатися 

обдурюванням  (досл. обманювати чесним шляхом), grafter (досл. шахрай)  

спритник і пройдисвіт - (досл. умілий брехун), sucker (досл. сисунець, шмаркач) 

 простак  (досл. недалека і бездіяльна людина), skin (досл. обдирати)  

оббирати  (досл. обманювати), metropolitan hayseed (досл. міський провінціал) 

 столичні йолопи  (досл. дурні, баламути). У представлених прикладах 

знижений регістр в перекладі збережений не завжди. 
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Основним завданням художнього перекладу є породження мовою 

перекладу мовного твору, здатного надавати художньо-естетичний вплив на 

читача або слухача. При комунікативному прирівнюванні висловлювань двох 

мов функціонально-стилістична тотожність співвіднесених одиниць є 

важливим, але не єдиним фактором, що визначає вибір мовних засобів. 

Порівняльний аналіз перекладів виявляє чимало випадків розбіжності 

стилістичних особливостей оригіналу і перекладу (втрата образності, відмова 

від передачі гри слів, переклад нейтрального слова більш експресивним і 

навпаки і т.п.). Подібні розбіжності можуть зумовлюватися відмінностями в 

наборах відповідних одиниць в мові-джерелі і мові перекладу, необхідністю 

забезпечити еквівалентність на більш низькому рівні, прагматичним завданням 

перекладацького акту і іншими причинами [8, с. 118]. 

Звернемося до текстових прикладів, що містять стилістично забарвлені 

лексичні одиниці. Так, в наступній фразі О. Генрі використовує прийом 

стилістичного порівняння, стежка, що складається в уподібненні одного 

предмета іншому на підставі спільної у них ознаки. 

“The feminine nature and similitude,” says I, “is as plain to my sight as the 

Rocky Mountainsis to a blue-eyed burro. I'm on to all their little side-steps and 

punctual discrepancies”  [6]. 

Жіночу природу тощо,  кажу я, я розпізнаю також швидко, як пильний 

орел  Скелясті гори. Я собаку з’їв на їх вивертах [3, с. 36]. 

Знання жіночої природи герой порівнює з тим, наскільки вправно віслюк 

може пересуватися по скелястій місцевості, вживаючи відомий топонім Rocky 

Mountains,  основний гірський хребет в системі Кордильєр Північної Америки. 

У перекладі на українську мову вживається порівняння «Як пильний орел», що є 

більш частотним в українській культурі. Однак відбувається певне викривлення 

задуманого письменником сенсу. 

При перекладі значення образних засобів одним із завдань перекладача є 

уявлення системи виразних засобів у вторинному тексті таким чином, щоб у 

своїй сукупності вони чинили такий же емоційний вплив на читача, як і 

відповідні засоби тексту-оригіналу. Розглянемо наступний приклад: 

There's a new bank examiner over at the First, and he's a stem-winder [6]. 
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Приїхав новий ревізор, та такий, що йому пальця в рот не  

клади [5, с. 140]. 

О. Генрі називає ревізора a stem-winder, тобто хлопець що треба (дослівний 

же переклад цього виразу годинник з запальною голівкою), представляючи 

читачеві людину, яка знає свою справу. На українську мову вираження 

переведено за допомогою фразеологічного аналога йому пальця в рот не клади. 

Цей вираз вживається по відношенню до того, з ким треба бути дуже 

обережним, кому не можна довіряти. При збереженні образності, в 

українському вторинному тексті з'являються нові семантичні компоненти, а 

саме семи недовіри і обережності. 

Певний інтерес представляє собою переклад такого стилістичного 

прийому, як зевгмафігура мови, яка полягає в тому, що слово, яке в реченні 

утворює однотипні синтаксичні поєднання з іншими словами, вживається 

тільки в одному з цих поєднань, в інших же опускається. 

I knew when he got wel lof it and shed his infatuation and his patent leather 

shoes, he would feel grateful[6]. 

Я знав, що, коли він прийде до тями і кине своє безумство і свої лаковані 

черевики, він буде мені вдячний [3, с. 37].  

Як бачимо, в перекладі на українську мову структура зевгми збережена, 

однак не збігається лексичне значення infatuation (досл. Закоханість)  

божевілля. 

Висновки. Як показав досліджуваний матеріал, стилістичні прийоми в 

новелах О. Генрі служать для створення комічного ефекту, створення виразного 

і несподіваного образу. Аналіз перекладів новел О. Генрі показав, що для них 

типові певні відхилення від максимально можливої смислової точності, з метою 

забезпечення художності перекладу. Разом з тим, переклади відрізняються 

високим ступенем образності і виразності стилю. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ГРАФОНІВ У МОВІ 

ОРИГІНАЛУ ТА ПЕРЕКЛАДУ 

У статті з’ясовано особливості функціонального підходу до відтворення 

графонів у мові перекладу. Визначено характерологічну, емотивну, експресивну 

та ігрову функції фонетичних стилізацій та простежено способи збереження 

таких функцій у мові перекладу. 

Ключові слова: функція, графон, переклад, мова оригіналу, мова перекладу. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. У працях із лінгвістики явище фонографічної 

стилізації неодноразово ставало об’єктом вивчення (О.В. Александрова, 

С.С. Беркнер, М.М. Кулікова, В.О. Кухаренко, А.О. Статівка, D.Crystal). 

Фонографічні стилізації, або графон (за В.В. Кухаренко) описують як 

стилістичний прийом створення індивідуалізації образа персонажа. У нашому 

дослідженні ми послуговуємося визначенням графона як стилістично 
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значимого відхилення від графічного стандарту чи орфографічної норми для 

створення ефекту автентичності й достовірності позначення індивідуальних чи 

діалектних порушень фонетичної норми [1, с. 6]. Іншими словами, графон є 

відображенням різноаспектних типів вимови. Порушення плану вираження 

мовного знаку (графічного зображення або форми), до якого вдаються автори 

творів, має прагматичну мету, а саме акцентування на вирізнювальних 

особливостях героя (належності до соціального прошарку, походженні, вікових 

межах, порушенням фізичного чи психічного стану тощо). 

Відповідно проблема перекладу графонів є доволі актуальною, оскільки 

перекладач нерідко стикається із проблемними питаннями щодо пошуку 

мовних засобів у цільовій мові, які, з одного боку, не порушили б авторський 

задум, а з іншого, - створили належний ефект для іншомовного читача. З огляду 

на це, у процесі перекладу вдалим видається використання функціонального 

підходу, за якого створення іншомовного перекладу спирається не на 

формально-смислову схожість, а на функціональну еквівалентність [2, с. 178]. 

При перекладі графонів ця вимога ускладнюється відсутністю рекурентних 

відповідників у мові перекладу, що спонукає перекладача перебувати в 

постійному пошуку нестандартних рішень, залучаючи власні творчі ресурси. 

Мета статті полягає в з’ясуванні особливостей функціонального підходу до 

перекладу графонів з опорою на основні функції, що виконують графони в мові 

оригіналу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Коротко зупинимося на тому, 

що передумовою виникнення функціонального підходу в сучасному 

перекладознавсвті стали думки Юджина Найди, який розмежував формальну та 

динамічну еквівалентності [5, с. 39]. Екстраполюючи його погляди на сучасні 

дослідження, можна стверджувати, що формальна еквівалентність сьогодні є 

тотожною із буквальним перекладом, тоді як динамічна еквівалентність 

передбачає пошуку адаптованих для цільової аудиторії лексико-граматичних 

одиниць. Інакше кажучи, формальна еквівалентність є дотичною до стратегії 

очуження, а функціональна є суголосною із стратегією одомашнення. Власне 

сам термін «функціональна еквівалентність» з’явився в пізніших працях Ю. 
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Найди, замінивши термінопозначення «динамічна еквівалентність». Змістовна 

характеристика цього терміну зводилася до пошуку таких одиниць в мові 

перекладі, які б створили для читача перекладеного тексту комунікативно-

прагматичні умови, ідентичні до тих, в яких перебуває реципієнт оригіналу. 

Розвиток функціонального підходу в перекладознавстві завдячує також 

німецьким лінгвістам Альбрехту Нойберту та Генріху Ейгеру, в працях яких 

відстоювалася думка про необхідність використання різного роду експресивних 

і функціональних одиниць у мові перекладу для створення відповідного 

стилістичного ефекту. Метою перекладу визначався процес створення 

ідентичних впливів на комунікантів, тобто збереження прагматики оригіналу, а 

отже і його функції. 

Залишаючи поза межами цієї статті критичний аналіз інших праць 

мовознавців, що розвивали функціональний підхід у перекладознавстві, 

зазначимо, що в сьогоднішньому розумінні в основі функціонального підходу 

перебуває насамперед усвідомлення того, що процес перекладу і лінгвістична 

структура тексту перекладу визначаються не першотвором разом з його 

функціями, а потенційною функцією або функціями тексту перекладу, 

орієнтованими на потреби читача.   

Такі ідеї отримали подальший розвиток у працях засновників популярної 

скопос-теорії (skopos – у перекладі з грецької «мета») Катаріни Райсс та Ханса 

Фермеєра. Скопос-теорію прийнято вважати такою, що далі розвиває у 

перекладознавстві функціональний напрямок. В її основі перебуває постулат, 

відомий як «правило скопосу»: «Перекладай, говори, пиши так, аби створений 

тобою текст міг бути використаний у тій ситуації, в якій він був створений 

людьми, які хочуть його використовувати і саме таким чином, яким вони 

бажають» [198, p. 28].  

Повертаючись до проблеми відтворення графонів, варто насамперед 

визначити, які ж функції мають вони в першотворі. Спираючись на праці 

попередників (В.В. Кухаренко, А.О. Статівка та ін.), ми виокремили наступні 

функції графонів: 1) характерологічну; 2) емотивну, 3) експресивну; 4) ігрову 

функції графонів. 
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Характерлогічна функція графонів є визначальною, оскільки вона 

забезпечує індивідуалізацію героїв, створюючи неповторні характеристики 

персонажів саме через вміння ними використовувати мову. Графон привертає 

увагу читача до типових особливостей героя, виділяючи його з-поміж інших за 

характерними ознаками вимови. Проілюструємо тезу конкретним мовним 

матеріалом. Так, у творі Дж.Лондона “The Game” автор використовує низку 

фонологічних стилізацій аби привернути увагу читача до походження героя, 

який є німцем: Ter Frenchman is mat-put he is goot as for noting to trink: he is 

trunk mit joy (London J., The Game). У прикладі бачимо вживання німецьких 

вкраплень trink, mit замість англійських drink, with. Відповідно, автор 

фонетично деформує англійські лексеми mat (від mad), goot (від good), noting 

(від nothing). Ми спостерігаємо, як в усіх лексемах [d] замінюється на [t], 

оскільки німецькій мові притаманна велика частотність вживання глухих та 

свистячих приголосних.  

У друготворі перекладачі аналогічним чином фонетично деформують 

лексеми «спошеволів» замість «збожеволів», «мошна» замість «можна», тобто 

[ж] замінює на [ш], а також послідовно замінюють дзвінкий приголосний [д] на 

[т], («віт ратості») замість («від радості»): Француз спошеволів! Йому не мошна 

пити, він п’яний віт ратості! (Лондон Дж., Гра, переклад В. Гладкої та  

К. Корякіної).  

Емотивна функція графонів полягаєу властивості мови виражати 

психологічні (емоційні) стани та переживання людини за допомогою особливих 

одиниць мови та мовлення (емотивів)» [4, c. 98].   

У нашому дослідженні ми схиляємося до думки, що графон слугує засобом 

експлікації емотивного стану мовця. Розглянемо приклад, у якому хлопчик із 

роману “The Game” Джека Лондона від сильного хвилювання починає 

затинатися та не одразу може підібрати потрібні йому слова: I understand the 

essence of your w-w-words. But if he… he… st… st… starts fight, won’t… can’t you 

st… stop him? (London J., The Game).  

В оригіналі ми бачимо, що для передачі емоційного стану хлопчика автор 

використовує фонетичні засоби в комплексі з графічними. Під впливом емоцій 
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хлопчина не може вимовити слово words, і вимовляє його як w-w-words; цю 

аномалію мовлення автор показує за допомогою повтору приголосного [w] та 

дефісації. Також цей хлопчик не в змозі одразу правильно сказати слова starts 

та stop, довго затинаючись, і вимовляючи лише дві перші літери s та t, st… st… 

starts, st… stop. Прийом, використаний автором, є ефективним, оскільки 

дозволяє одразу реалістично уявити мовлення людини, що затинається.   

Переклад В. Гладкої та К. Корякіної: Я розумію, що ти к-к-кажеш. Але 

якщо він п-п-почне бійку, чи зм-можеш його з-з-зупинити? (Лондон Дж., Гра, 

переклад В. Гладкої та К. Корякіної).   

Показати таку ваду мовлення, як заїкання, не склало жодних труднощів 

для перекладачів, тим більше, що у різних мовах ця вада мовлення 

зображується одними й тими ж засобами. Перекладачі діють аналогічно з 

автором, використовуючи подвоєння чи потроєння перших літер в окремих 

словах у поєднанні з прийомом дефісації. 

Експресивна функція графонів полягає у вираженні ними емоційної 

образності для передавання певного нетривіального змісту, сили почуттів 

переживання [4].  

Для дослідження експресивної функції графонів ми взяли приклад з 

роману Дж. Свіфта“Gulliver’s Travels”: When I had crept within four yards of the 

throne, I raised myself gently upon my knees, and then striking my forehead seven 

times against the ground, I pronounced the following words, as they had been taught 

me the night before, Inckpling gloffthrobb squut serummblhiop mlashnalt zwin 

tnodbalkuffh slhiophad gurdlubh asht (Swift J., Gulliver’s Travels).  

Ґулівер вимовляє якісь незвичні лексичні одиниці, фонетичний склад яких 

не нагадує жодну з існуючих мов. Звичайно, це потрапляє у фокус уваги читача, 

зацікавленість якого лише посилюється. Розглянемо переклад А. Іванова: 

Підповзши до трону, я за чотири ярди від нього випростався, став на коліна, і 

сім разів стукнувшись лобом об підлогу, вимовив слова, яких мене навчили 

напередодні: «Іпклінг глофзстроб сквутсером бліоп млешнелт звін 

тнодбалгаф сліодед гардлеб ешт» (Свіфт Дж., Мандри Ґуллівера, переклад  

А. Іванова).  



181 

Перекладач вдало транскодує англійські відповідники, і український читач 

зможе познайомитись з дивною мовою, яка не схожа на жодну з відомих мов. 

Більш того, в українській мові не існує навіть приблизно схожих слів, тому 

читач їх сприймає з подивом, можливо, подекуди з нерозумінням. Однак, саме 

незвичне звукове оформлення слів і слугує засобом експресивності / виразності.   

Ігрова функція графонів полягає в тому, що вони перетворюють комунікативну 

ситуація на певного роду загадку, ребус, який читач має розгадати. Така 

функція є доволі прагматичною, що ускладнює роботу перекладача.  

Висновки. Підсумовуючи, зауважимо, що використання графонів у 

текстах оригіналу становить певний виклик для перекладачів, оскільки 

спонукає їх до пошуку функціональних еквівалентів таких одиниць у мові 

перекладу, що вимагає відмінної мовної вправності, творчості та 

винахідливості. Як засвідчує перекладацький аналіз здійснених перекладів, 

здебільшого перекладачі враховують функціональний потенціал графонів, 

відтворюючи в мові перекладу їхні характерологічну, експресивну, емотиву та 

ігрову функції. Істотно, що перекладачі усвідомлюють прагматичну цінність 

фонологічних стилізацій мови перекладу і перебувають в постійному творчому 

пошуку, який, щоправда, інколи призводить до перекручування вихідної 

інформації, а, відповідно, і до втрати прагматичного навантаження. Слід 

зауважити, що пошук функціональних еквівалентів фонологічних стилізацій у 

мові перекладу – завдання вкрай складне, яке потребує активного творчого 

пошуку.  
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КОМПЛІМЕНТ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСКУРСИВНОЇ 

СТРАТЕГІЇ ВВІЧЛИВОСТІ 

У статті наведено приклади різновидів та способів класифікації компліменту 

як форми реалізації дискурсивної стратегії ввічливості. Представлені 

приклади компліменту на матеріалі серії детективних оповідань 

Г.К. Честертона, перекладених українською. Стаття зосереджена на 

класифікації компліменту за гендерними особливостями та на співвідношенні 

експліцитної та імпліцитної інформації, як способі вираження компліменту. 

Ключові слова: комплімент, дискурсивна стратегія ввічливості, класифікація 

компліменту, лінгвокультура, конструкції, мовні комунікації. 

Комплімент – це особлива форма похвали, прояв захоплення людиною, її 

зовнішністю, або ж манерами тощо [6]. Компліменти  є важливою складовою 

для створення приємного та позитивного настрою у суспільстві.  

Метою нашого дослідження є вивчення різновидів компліменту та 

порівняння цих різновидів в англійському та українському мовленні. 

Матеріалом дослідження є фрагменти художнього дискурсу, що представляють 

комунікативні ситуації висловлення компліменту в детективних історіях  

Честертона Г. К. в англійській та українській версіях [3]. 

Досліджуючи поняття «комплімент» як форму реалізації дискурсивної 

стратегії ввічливості, ми можемо описати його різновиди згідно наступних 

класифікацій: 



183 

1) за співвідношенням експліцитної та імпліцитної інформації: 

- комплімент прямий або експліцитний;  

- комплімент імпліцитний:  

а) завуальований комплімент; 

б) іронічний комплімент (завуальована критика); 

2) за пропозиційним змістом: 

- комплімент, що називає людину; 

- комплімент, що описує здібності людини; 

- комплімент, що описує вчинки людини; 

3) за синтаксичною структурою:  

1- - NP [is] (really) ADJ e.g. [looks]. You look gorgeous. 

2- I (really) [like] NP e.g.: [Love]. I really like your new dress.  

3- PRO is (really) (a) ADJ NP. That’s a good system.  

1- You V (a) (really) ADJ NP. You did a lot of good things.  

2- You V (NP) (really) ADV. You really handled that situation well.  

3- You have (a) ADJ NP! You have very beautiful eyes!  

4- What (a) ADJ NP! What an amazing family you have! 

5- ADJ NP! Nice job!  

6- Isn’t NP ADJ! Aren’t your earrings beautiful! [7, с. 7]; 

4) Комплімент за метою: 

- етикетний; 

- щире захоплення, схвалення; 

- підсміювання; 

- навмисний психологічний вплив; 

5) За учасниками [5]: 

- жінка – жінка; 

- чоловік – чоловік; 

- чоловік – жінка; 

- жінка – чоловік. 

Наведемо приклади компліментів, розподіливши їх за певними 

класифікаціями.  
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Таблиця 1 – Компліменти, що висловлюються учасниками обох статей 

у спілкуванні з представниками своєї або протилежної статі 

Жінка - 
чоловік 

1. «You are the only man (а) I feel sure (б) is not enemy» 
«Ви – єдина людина, в якій я впевнена» 
2. «You are the most singular person», said the young lady; 
«Ви неймовірний чоловік» - сказала молода жінка 

Чоловік-
чоловік 

1. «Father Brown», said the secretary, «you’re very smart, but there’s 
something more to you than smartness» 
 «Патере Браун, - неголосно сказав секретар. – Ви розумні та 
проникливі» 
2. «No doubt,» said the priest, «you have done things quite as wonderful, as 
well as seen them» 
«Я не сумніваюся, - ввічливо сказав священик, - що дива вам доводилось 
не тільки бачити, а й творити». 
3. «Well, you’re a nice sort of clergyman» 
«Нічого не скажеш, милий Ви священик» 
4. «I don’t know whether you would make a really good criminal, but you 
ought to make a rattling good novelist» 
«Не знаю, який із Вас злочинець, але письменник із Вас вийшов би дуже 
хороший» 

Чоловік-
жінка 

1. «Mrs. Mandeville seems to be an intelligent woman», said the priest to his 
companion. 
«Пані Мандевіль, вочевидь розумна жінка, - зауважив священик» 
2. «She was always a strong character», said old Randall. 
«Вона завжди була сильною жінкою» 

 

Класифікувавши компліменти за гендерним чинником, можемо зробити 

висновок, що при перекладі компліментів з мови оригіналу на українську в 

спілкуванні між представниками різних статей змінюється лексичний план 

висловлення, зокрема, частина висловлень стають гендерно маркованими через 

особливості представлення граматичних форм в українській мові (I feel sure – я 

впевнена). Часто лексема, що не містить сему, яка б вказувала на гендерні 

ознаки, змінюється лексемою з вираженою вказівкою на стать та навпаки, 

наприклад: the only man – єдина людина, the most singular person – неймовірний 

чоловік, a strong character – сильною жінкою. У низці прикладів, що 

представляють спілкування між чоловіками, комплімент українською мовою не 

містить прикметників, які були б відповідниками тих, що є в англійському 

варіанті: things quite as wonderful – дива,  a really good criminal –  злочинець. 

Можливо, в української аудиторії сформувалось стереотипне уявлення про 

чоловіче спілкування як суворе, стримане, а відтак, воно позбавлене великої 
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кількості описових або емотивних слів. Утім ця гіпотеза потребує подальшого 

вивчення.  

Перейдемо до наступної класифікації компліментів за співвідношенням 

експліцитної та імпліцитної інформації. Експліцитною є  інформація явна, яка є 

виражена смислом, що сприймається комунікантами із значень мовних 

одиниць. Імпліцитною є неявна інформація, з прихованим смислом яка 

виводиться слухачем (читачем) із значень мовних одиниць під впливом 

конкретної ситуації та контексту спілкування. 

Імпліцитний Експліцитний 
1. Завуальований комплімент: 
At last he said quietly to the priest: «He must 
have been a clever fellow, but I think I know a 
cleverer.» 
«He was a clever fellow,»  answered the other, 
«but I am not quite sure of what other you 
mean.» 
 «I mean you,» said the colonel, with a short 
laugh. «I don’t want to get the fellow jailed; 
make yourself easy about that. But I’d give a 
good many silver forks to know exactly how 
you fell into this affair, and how you got the 
stuff out of him. I recon you’re the most up-to-
date devil of the present company.» 
«Нарешті він спокійно сказав священику: 
 «Злодій був недурний хлопець, але, гадаю, 
я знаю розумнішого чоловіка.» 
«Він розумна людина, - відповів патер 
Браун, - але не знаю, кого Ви вважаєте 
розумнішим.» 
«Вас, - зронив полковник і коротко 
реготнув.» – «Не турбуйтесь, я не маю 
наміру садити злодія у в’язницю. Але я дав 
би гору срібних виделок за те, щоб як слід 
дізнатися, як ви влізли у всю цю кашу й як 
вам вдалося забрати у нього срібло. Мені 
здається, що ви – великий хитрун у будь-
кого обведете довкола пальця.» 
2. Іронічний комплімент: 
«Can’t you see the whole character is 
different, in good and evil? Why, you don’t 
seem to be like I am a bit. Оne would think 
you’d never had any vices of your own» 
«Тут же зовсім інший характер, і в 
доброму, і в поганому! Нічого не скажеш, 
далеко мені від вас – у вас, вочевидь, немає 
жодних вад.» 

1.  «There is still youth and honour and 
humour in you; don’t fancy they will last in 
that trade.» 
«У вас ще є молодість, і честь, і гумор, але 
при Вашій професії їх не матимете.» 
2. «I want to meet you, for I have met all other 
great men of my time. That trick of yours of 
getting one detective to arrest the other was the 
most splendid scene in French history.» 
«Я хотів би познайомитись з Вами, бо 
знайомий з усіма іншими видатними 
людьми нашого часу.  Дотепність, із якою 
Ви змусили одного сищика заарештувати 
іншого, становить прекрасну сторінку 
історії Франції.» 
3. «I can assure you, sir» he was saying, «we 
consider your achievement in the matter of the 
Moonshine Murder the most remarkable 
triumph in the history of detective science.» 
«Я можу запевнити Вас, сер, - промовив 
він, - що Ваша участь у розслідуванні 
вбивства людини з двома бородами – одне з 
найбільших досягнень наукового розшуку.» 
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Класифікувавши компліменти на експліцитні та імпліцитні, можемо дійти 

висновку, що вони насамперед відрізняються модальністю, зокрема, у 

імпліцитних компліментах часто звучать фрази на зразок, Оne would think, I 

recon, I think, seem to be, які переводять вислів у площину припущення, а не 

твердження. У експліцитних компліментах, навпаки, часто звучать 

прикметники у найвищому ступені порівняння та запевняння на зразок: I can 

assure you, які скоріше свідчать про упевненість мовця, аргументативний 

характер висловлень. При перекладі іронія була збережена, але модифікуючий 

елемент Оne would think замінено на лексему «вочевидь», яка виражає 

впевненість, повертаючи вислів у площину твердження, а не натяку чи 

припущення. Щодо компліментів з прямим значенням можемо зазначити, що 

під час перекладу твердження I want to meet you («я хочу з Вами зустрітися») 

було змінене на більш ввічливе «Я хотів би познайомитись з Вами», що 

диктується українськими нормами ввічливості, коли умовний спосіб робить 

запрошення ненав’язливим.   

Проблема успішної реалізації мовної комунікації вирішується завдяки 

компліменту. Комплімент як один із атрибутів мовної поведінки привертає 

увагу багатьох лінгвістів. На сьогодні вивченню компліменту присвячені 

дослідження з різних галузей гуманітарних знань: прагматики, 

лінгводидактики, лінгвістики, культурології, теорії тексту, риторики, соціології. 

Більшість компліментів, які висловлюються у англомовному середовищі 

здебільше спрямовані на початок спілкування між людьми, тобто на 

налагодження контакту між співрозмовниками. Прямий комплімент можна 

характеризувати як комплімент відповідний для української лінгвокультури, в 

той час як, непрямий поширений в англійській лінгвокультурі.  

Дж. Хомс виявила, що більшість компліментів в англійській мові 

спрямовані на зовнішність, здібності та деякі особливості характеру [8: 496]. В 

україномовному середовищі найчастіше висловлюються компліменти щодо 

зовнішнього вигляду, професіоналізму або з приводу певних здібностей. В 

англомовному середовищі частіше виділяють такі якості людини, як 

вихованість, скромність, щедрість, а в україномовному доброту та розум. В 
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українській лінгвокультурі при спілкуванні виокремлюється тільки зовнішність 

в цілому, та окремо очі, а в англійській лінгвокультурі відзначаються зовнішні 

дані в цілому, окремо очі, волосся, манеру одягатись та інше. В англійській 

лінгвокультурі частіше саме жінка стає об’єктом для компліменту, в 

українській ж, чоловік. В англійській лінгвокультурі компліменти більш 

різноманітні ніж в українській. Спільними ж лінгвокультурними аспектами для 

україномовного та англомовного суспільства є вираження симпатії, вшанування 

та повага, поздоровлення, лестощі або ж компліменти на встановлення дружніх 

стосунків. Обидві лінгвокультури мають велику кількість оцінювальної, 

емоційно – забарвленої, емотивної лексики, що надає компліментам 

характерної забарвленості.  

В обох мовах присутні емотивні іменники, прикметники та дієслова. Однак 

для україномовної лінгвокультури типове використання прислівникових 

зворотів та вокативів, у англомовній ж структурі використовуються повні 

синтаксичні конструкції, емотивні дієслова (to be glad), підсилювальні 

прислівники (extremely), лексичні одиниці з протилежним значенням, 

інтенсифікатори (too, very), вигуки (Oh, ah) та інше. В англійській та 

українських мовах компліменти будуються за однією і тією ж схемою: підмет + 

іменний або ж дієслівний присудок. Речення починаються з слів «Скільки…», 

«Який…», часто вживаються порівняльні конструкції, особливо найвищий 

ступінь порівняння прикметників [2]. Для компліментів в українській мові 

характерно використання односкладних речень, англійській ж використання 

таких конструкцій: «There is/ There are», звороти: «I think», «I’m sure», «I hope» і 

т.д. [4]. Невербальні засоби спілкування (жести, сльози) більш властиві 

україномовній лінгвокультурі, ніж для англійської.  

Таким чином, дійшовши заключного висновку, можемо зазначити, що 

україномовне суспільство робить комплімент для того, щоб викликати 

симпатію у співрозмовника, а англомовний комплімент найчастіше уживається 

з етичних міркувань. Таким чином, комплімент безумовно має національно – 

культурні особливості. 
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Актуальність теми. На сьогодні у перекладознавстві спостерігається 

суттєва зміна акцентів. У лінгвістичній науці простежується новий орієнтир – 

культура, яка знаходиться у багатосторонній залежності від мови, визначається 

й впливає на неї. У центрі уваги наукових досліджень – мовна особистість з 

великою кількістю форм, манер спілкування та соціально-психологічних ролей. 

Одним із аспектів мовлення людини є вербалізація її емоційної сфери. 

Вчені різних наукових дисциплін (філософії, психології, біології, 

медицини, лінгвістики) досліджували механізми роботи саме цієї сфери 

людини. Поява емотіології тексту, як нового лінгвістичного напрямку, є 

результатом зародження цікавості лінгвістів до феномену емоцій та 

безпосередньо їхнього відображення у мові.  

Метою статті є виявлення та аналіз лексичних засобів, що виражають 

емоції. А також  встановлення способів перекладу на українську мову 

англомовних емотивних конструкцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти термінології  та 

вираження емотивних засобів тексту досліджують у своїх працях  

Ю. Андрійченко, С. Гладьо, О. Дорош, В. Хомяков, А. Цибулевська,  

В. Чабаненко, І. Шахно. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На основі компонентного 

аналізу тексту С. Гладьо визначає емотивність як одну з основних категорій 

художнього тексту, за допомогою якої відбувається реконструкція вписаної в 

художній текст програми його інтерпретації в емотивному ракурсі та 

прогнозується ймовірний емоційний вплив тексту на читача, що є головним 

чинником комунікативного текстотворення [1].  

У лінгвістиці тексту розглядають мову опису емоцій і мову вираження 

емоцій. На мовному рівні емоції трансформуються в емотивність, тобто емоції є 

психологічною категорією, а емотивність – мовною [2]. Під емотивним текстом 

розуміємо висловлювання, сформульоване одним чи декількома реченнями, яке 
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«передає поряд з факультативною і емоційну інформацію (чи тільки лише її) за 

допомогою як мінімум одного емотивного засобу – лінгвістичного чи 

паралінгвістичного, який виражає визначену емоцію, більш чи менш адекватно 

усвідомлювану усіма комунікантами в даній ситуації» [3]. 

Серед ефективних мовних засобів, які виражають емотивність у творах 

виокремлюють інвективи, емоційно-підсилювальні прислівники, прикметники, 

а також вигуки та оклики. 

Емотивність як одна з основних категорій художнього тексту, що 

реалізується в передачі позитивного чи негативного емоційного стану героїв, 

потребує ретельного дослідження та опису на кожному з мовних рівнів. Отже, 

невдоволення як прояв негативної експресивної реакції персонажів, що 

здійснює вплив на читачів, навіюючи їм певні ідеї, досягається засобами всіх 

рівнів мовної системи. 

Важливою емотивно-експресивною одиницею мови є вигук. Більшість 

емоційних вигуків має деяку синонімічну природу в більшості робіт по 

дослідженню їх семантики, безумовно невірним буде як спроба ототожнення їх 

в рамках однієї мови в різних контекстах, так і спроба передачі емотивного 

початку без урахування лінгвокультурного компоненту. 

Адже вигуки, не розрізняючись за значенням, можуть бути абсолютно 

різними за стилістичним вживанням: скільки один і той самий вигук може 

відображати як позитивний так і негативний емоційний стан. Для адекватного 

перекладу необхідно враховувати національні особливості походження та 

вживання вигуку, а також контекст його застосування. Важливо правильно 

визначити інтонацію, з якою вимовляється вигук у конкретній мовленнєвій 

ситуації, так як саме інтонація багато в чому визначає зміст вигукової 

конструкції. Для забезпечення повної адекватності при перекладі необхідно 

розрізняти їх варіанти як у вихідній мові, так і в мові перекладу.  

Завдання перекладача емотивного тексту, навантаженого безліччю 

емоційних ситуацій, ускладнюється саме відмінностями у властивостях 
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вигукових конструкцій в системі мови, де вони зустрічаються набагато частіше, 

а семантична наповненість їх набагато вища, ніж у лексикографічних джерелах.  

Разом з тим, у багатьох випадках переклад вигуків викликає певні 

труднощі. Як свідчить проаналізований матеріал, існують такі найпоширеніші 

прийоми перекладу англійських вигуків:  

1) використання існуючого українського словникового відповідника 

(Thank God! Thank God! – Слава Богу! Слава Богу!)  

2) транскодування (звукова та/або графічна форма слова вихідної мови 

передається засобами абетки мови перекладу) (Wow – Вау, Oops – Упс);  

3) варіантний відповідник: Ha, you see it now. – Ага, тепер ви теж 

побачили.  

Англійські вигуки Ha у цьому прикладі перекладено словами, які не є 

словниковими відповідниками і підібрані з урахуванням контекстуального 

значення вигуку, який перекладається, та норм української мови.  

4) повнозначним словом або словосполученням:  

Dear me! What a very shocking affair! How did he die? – Ось тобі й маєш! 

Жахлива подія! Як же це сталося?  

5) уведення вигуку в переклад тоді, коли вигук відсутній в оригіналі (Move 

your light across the window, Watson! – cried the baronet. – ‘See, the other moves 

also! – Ану, поводіть свічкою, Вотсоне! – вигукнув баронет. – Бачите, той 

вогник також рухається з боку в бік!)  

6) вилучення вигуку (здебільшого вилучаються вигуки ah, oh, well, erm), 

(Here, Lestrade, your brandy-bottle! – Лестреде, де ваш коньяк?). У цьому 

прикладі вилучення вигуку компенсується тим, що у перекладі змінено 

структуру речення, а саме окличне речення оригінального речення замінено 

питальним у тексті перекладу, для чого вживається питальне слово де.  

Слід зазначати, що під час вибору прийому перекладу слід враховувати 

ситуацію спілкування, контекст, у якому вживається вигук, його прагматичне 

значення, ступінь емоційного забарвлення речення. Основним критерієм 

вибору прийому перекладу повинен бути ступінь еквівалентності 

перекладеного речення. 
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Вигуки o «ох», oh «о», alas «ах», ha «ха», ay «ой», ah «а», fie «фу» та інші 

можуть підсилити прояв різних емоцій, як позитивних, так і негативних, 

визначення яких можливе лише в контексті. Лише в деяких випадках сам вигук 

вказує на тон емоції, позитивний чи негативний. Наприклад, позитивний вигук 

ha «ха» сигналізує про тон емоції, але не про її тип: «Ha, ha, ha!» crackled the old 

lady [4]. 

В таких випадках саме зміст усього контексту або ситуації вцілому 

допомагає визначити причину емоційної напруги та тип емоції. 

Іноді для визначення типу емоційного стану, що підсилений вигуками, 

достатньо лише одного слова, яке позитивно чи негативно окреслює весь 

контекст. Наприклад, образливе значення прикметника foolish «нерозумний» 

передає негативне ставлення героя.  

Часто вигук вже має певну конотацію, як наприклад, негативний вигук fie 

«фу», який відображає презирство, роздратування, відразу.  

 В деяких випадках у репліках персонажів роль вигуків відіграють 

словосполучення або окремі частини мови: іменники (by thunder! «клянусь 

громом», dear me! «о!»), прикметники (great! «чудовий», excellent! «відмінний», 

amazing! «дивовижний») чи вислови релігійного характеру (My God! «Боже 

милостивий!», Good heavens! «Боже мій!»). 

Позитивні емоції – «задоволення»,  «радість», «співчуття», «схвалення» – 

виражаються за допомогою наступних слів та висловів – very nice «дуже 

гарно», good «добре», excellent «відмінно», pity «шкода», splendid 

«дивовижний» та ін., наприклад: Very nice to see you again!’ he exclaimed.’  

Негативні емоції – «роздратування», «зневага», «обурення», «відраза» 

тощо – представлені лайливою лексикою ‘What a shame!’ «Який сором!», 

Cunning rascal! «Пройдисвіт!», Naughty child! «Негідник!», Fool! «Дурень!», 

Stupid! «Тупий!» та ін. Наприклад: ‘Really? What a shame!’. Дана репліка 

передає два емоційні стани водночас – «здивування» Really? «справді» та 

«відразу» What a shame! «Який сором!».  
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Висновки. Дослідження лексико-семантичних засобів вираження 

емотивності у творах показало, що вигуки та емотивно-оцінна лексика можуть 

визначати не лише) емоційний стан (негативний чи позитивний), а й його тип 

(радість, задоволення, смуток, злість). Щоб надати емотивної виразності творам 

найчастіше застосовують вигуки та емотивно-оцінну лексику. 
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Слово «етикет» французького походження (etiquette) на початках 

позначало товарну етикетку, згодом так називали церемоніал при дворі, тобто 

правила чемності й норми поведінки. Саме з цим значенням (після прийняття 

французького церемоніалу при віденському дворі) слово етикет почало 

функціонувати в німецькій, польській, українській та інших мовах [4]. 

Основну частину етикету загалом становить мовний, мовленнєвий і етикет 

спілкування, які нині виокремлюють авторитетні фахівці з проблем культури 

спілкування, що вивчають характеристики та особливості ділового етикетного 

спілкування (Богдан С. К., Гриценко Т.Б., Коваль А. П., Сагайдак О. П., Томан. 

I., Шеломенцев В.М.). Однак місце та роль фразеологізмів у діловому етикеті 

спілкування залишаються неповністю розкритими, що і зумовлює цілі, що ми 

ставимо перед собою у межах цієї статті: 

- розглянути поняття етикету спілкування та його складові; 

- окреслити притаманні риси ділового етикету спілкування; 

- виокремити особливості українськомовного та англійськомовного 

етикету ділового спілкування; 

- висвітлити роль фразеологізмів у діловому етикеті спілкування. 

Мовний етикет – це сукупність правил мовної поведінки, які 

репрезентуються в мікросистемі національно специфічних стійких формул і 

виразів у ситуаціях установлення контакту зі співбесідником, підтримки 

спілкування в доброзичливій тональності. Ці засоби ввічливості «орієнтовані на 

вираження поваги до співрозмовника та дотримання власної гідності. Вони є 

органічною частиною культури взаємин спілкування, соціальної культури 

загалом» [3, с. 26]. Дотримання мовного етикету людьми так званих 

лінгвоінтенсивних професій – публічними особами, лікарями, юристами, 

працівниками зв’язку, освітянами, лінгвістами, перекладачами – має ще й 

виховне значення, мимоволі сприяє підвищенню як мовної, так і загальної 

культури суспільства. Але найбільш важливим є те, що неухильне, ретельне 

додержання правил мовного етикету членами колективу навчального закладу, 

підприємства, офісу, інституції підтримує позитивний імідж, престиж усієї 

установи. 
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Наступні чинники визначають формування мовного етикету і його 

використання: 

1. Мовний етикет визначається обставинами, за яких відбувається 

спілкування. Це може бути ювілей університету, нарада, конференція, прийом 

відвідувачів, ділові перемовини та ін. 

2. Мовний етикет залежить від соціального статусу суб’єкта і адресата 

спілкування, їх фаху, віку, статі, характеру, віросповідання. 

3. Мовний етикет має національну специфіку. Кожний народ створив свою 

систему правил мовного етикету. [1, с. 112] 

Мовний етикет як соціально-лінгвістичне явище виконує такі функції: 

- контакто-підтримувальну: встановлення, збереження чи закріплення 

стосунків адресата й адресанта; 

- ввічливості (конотативну): прояв чемного поводження членів колективу 

один з одним; 

- регулювальну (регулятивну): регулює взаємини між людьми у різних 

ситуаціях спілкування; 

- впливу (імперативну, волюнтативну): передбачає реакцію співбесідника – 

вербальну, невербальну чи діяльнісну; 

- звертальну (апелятивну): привернення уваги, здійснення впливу на 

співбесідника; 

-емоційно-експресивну (емотивну), яка є факультативною [6, с. 84 ]. 

Наявність цих функцій підтверджує думку, що мовний етикет – це 

своєрідний механізм, за допомоги якого може відбутися ефективне 

спілкування. 

Поняття мовленнєвого етикету ширше, ніж мовного етикету, і має 

індивідуальний характер. Мовець вибирає із системи словесних формул 

найбільш потрібну, зважаючи на її цінність. Якщо ми під час розповіді 

надуживаємо професіоналізмами, термінами і нас не розуміють слухачі, то це 

порушення мовленнєвого етикету, а не мовного. Фахівці з проблем етикету 

визначають цю різницю так: «Між ідеальним мовним етикетом і реальним 
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мовленнєвим етикетом конкретної людини не може бути повного паралелізму. 

Реалізація мовного етикету в мовленні, комунікативна поведінка назагал завше 

несе інформацію про мовця – з його знаннями, вміннями, уподобаннями, 

орієнтаціями тощо. Тому можуть траплятися несвідомі і свідомі відхилення, 

помилки, порушення, інокультурні впливи, іншомовні вкраплення і т.ін. [2, с. 

158]. 

Спілкувальний етикет – це гіперпарадигма, яку мовці відтворюють за 

правилами, узвичаєними в певній мовній спільноті. Йому властива національна 

своєрідність, ідіоетнічність. В українців, наприклад, здавна побутує пошанна 

форма звертання на Ви до старших за віком, посадою, незнайомих, до батьків: 

Ви, тату..., Ви, мамо.... Ця граматична форма висловлення ввічливості – давня 

риса української мови: «недарма бо так запопадливо виполювали манкрути цю 

націоналістичну рису, стверджуючи, що пошанна множина є яскравим 

відбитком патріархальних стосунків на селі» [2, с. 33]. 

Важливим моментом ділового спілкування в українській та англійській 

культурах є вміння одного слухача вислухати співрозмовника. Мистецтво 

слухати можна висловити трьома тезами: 

- жодних абстрактних думок; 

- доки ви слухаєте, не можна готувати наступне питання або вигадувати 

контраргументи; 

- потрібно сконцентруватися на суті того, про що йдеться. 

Навіть досвідчені в тому чи іншому питанні слухачі, слухаючи 

співрозмовника, можуть припуститися таких помилок: 

- лінивство мислення; 

- загострення уваги на голих фактах; 

- відхід від предмета розмови, що може призвести до втрати логічного 

стержня; 

-велика кількість вразливих місць у мові [8]. 

Основними складовими професіоналізму ділового спілкування є чесність 

та порядність у ділових відносинах. Обман не гарантує нормального процесу, 
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оскільки створює загрозу і для одного, і для другого співрозмовника. Адже 

розкритий обман в ділових справах спричиняє серйозні адміністративні й карні 

санкції [2, с. 30]. 

В етичному плані співрозмовник повинен виявляти терпимість, довіру, 

розуміння й бути відвертим зі співрозмовником. Потрібно бути тактовним, 

особливо до жінок, літніх людей, людей з особливими потребами, виявляти до 

них гуманність і благородство, уважність і запобігливість. Якщо перед вами 

іноземець, будьте дуже делікатні, бо вам, напевно, мало що відомо про етику 

ділового спілкування на його батьківщині. Нелегко набути репутацію доброго 

співрозмовника, а ось втратити її можна через дрібницю: нагрубити, обдурити 

його, не виконати обіцяне [5, с. 52]. 

Професійний діловий співрозмовник повинен бути активним, що 

виявляється у різноманітності його прийомів. Його діяльність характеризується 

не тільки метою, але й мотивами, які спонукають до активності. Ділова людина 

повинна бути зацікавлена в авторитеті своєї установи та менше думати про 

матеріальну винагороду. Головна її зброя – це ділове спілкування. Ділові 

взаємовідносини з відвідувачами створюються не тільки в ході виконання 

службових обов’язків [7]. 

Безконфліктна поведінка ділових співрозмовників – це невід’ємна частина 

професійної етики [8]. Вона випливає з умінь, навичок і знань у галузі того 

бізнесу, в якій обертаються співрозмовники. 

Діловий етикет у Великій Британії вельми неоднорідний, причому не 

тільки в соціальному плані, а й у своїй «цеховій» спеціалізації, що відрізняє 

його від ділових кіл інших країн. Для нього характерна кастовість, яка, з одного 

боку, визначає високий професійний рівень, а з іншого – заважає притокові 

«свіжої крові» [7]. 

Ділові люди Великої Британії – чи не найкваліфікованіші у діловому світі 

Заходу. Вони вміють ретельно аналізувати ситуацію, що виникає на ринку, 

складати короткотермінові й середньотермінові прогнози. Здатні дістатися 

найвищого рівня аналізу довготермінових перспектив, де, крім економічних, 

величезне значення мають соціальні, політичні й загальносвітові чинники. 
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Українським підприємцям бажано добре уявляти собі портрет англійського 

бізнесмена, чітко знати «правила гри» бізнесу в цій країні. Бізнесмен Великої 

Британії – це вимуштрувана, ерудована людина, в якій поєднуються найвища 

професійна підготовка і політичний інфантилізм. Суто людські чинники мають 

для нього величезне значення. Він спостережливий, обізнаний з літературою, 

мистецтвом, чудовий психолог, не терпить фальші й приховування, 

професійної слабкості в маркетингу. 

У такому разі краще одразу заявити, що вам бракує професійної 

підготовки і є чого повчитися у свого англійського колеги, й звернутися до 

нього/неї по практичну допомогу. Англійці охоче діляться своїми знаннями і 

досвідом, нерідко відкривають таємниці ремесла й особливостей ринку. 

Молоді англійські бізнесмени, котрі тільки входять у світ бізнесу, мають 

як спадок від своїх батьків чудову психологічну підготовку, а в коледжах і 

спеціалізованих комерційних школах вони навчаються на базі найсучаснішої 

техніки й відпрацьованих методологій. Важливим предметом у програмі 

навчання є соціальна психологія. 

По завершенню навчання у Великій Британії здійснюють ретельний 

кадровий добір, що має навдивовижу прискіпливий характер. Після конкурсу 

випускника зараховують до компанії за тимчасовим контрактом, а далі 

службова кар’єра цілком залежить від його професійних та особистісних 

якостей і соціального статусу. 

У діловому етикеті Англії існує певний ритуал спілкування, якого 

намагаються суворо дотримуватися: в особистому спілкуванні, під час 

телефонної розмови, при проведенні ділових ланчей, обідів, під час відвідин 

виставок, семінарів, симпозіумів, конгресів, тенісних турнірів, перегонів тощо, 

а також у роботі престижних клубів. 

На все це необхідно зважати, аби позитивно налаштувати до себе 

англійського бізнесмена. Так, приміром, якщо англійський партнер запросив 

вас на ланч, ви також маєте організувати аналогічний захід. У процесі ланча 

вихована людина не забуває про регламент, перед початком зустрічі вона 
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неодмінно поцікавиться, скільки часу має його партнер, демонструючи в такий 

спосіб власне вміння цінувати свій і чужий час. Не варто засмучуватися, якщо 

перша зустріч не принесла бажаного результату. Проаналізуйте перебіг зустрічі 

й дайте оцінку своїм діям. Це сприятиме тому, щоб під час наступної зустрічі 

уникнути помилок [6, с. 94]. 

Діловий етикет вимагає пам’ятати про знаки уваги партнерам, з якими ви 

зустрічалися або вели переговори. Вітальна листівка до свята або з нагоди дня 

народження, найкращі побажання близьким вашого колеги піднімуть ваш ді-

ловий авторитет, засвідчать вашу ввічливість, чудові людські якості, закладуть 

підмурок для встановлення тривалих ділових взаємин, що принесе вам і 

підприємству або фірмі чималий прибуток. 

В англійському діловому етикеті поширена низка правил вручення 

подарунків, які не розглядаються як хабар. До них належать календарі, 

записнички, запальнички, фірмові авторучки, а до Новорічних свят — 

алкогольні напої. 

Англійський діловий етикет ведення комерційних переговорів 

характеризується такими нормами й особливостями: 

  англійські бізнесмени питанням переговорів приділяють обмаль часу, 

вони до них ставляться з неабияким прагматизмом, позаяк вважають, що 

найоптимальніше рішення можна знайти залежно від позиції партнера. 

Традиційним для них є вміння уникати гострих питань; 

  англійські підприємці – виробили певний ритуал ділового спілкування, 

якого слід суворо дотримуватися. Зокрема, треба знати фірмову структуру 

ринку товарів, рівень їхніх цін і тенденцію їх просування, особливості потрібної 

вам фірми і людей, котрі тут працюють. І лише після цього погоджуватися на 

ділову зустріч; 

  переговори з англійськими партнерами доречно починати не з предмета 

обговорення, а з суто життєвих проблем; погода, спорт, діти, література тощо. 

Намагайтеся позитивно налаштувати їх до себе, покажіть їм, що 

загальнолюдські цінності для вас не менш важливі за комерційні інтереси, 
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неодмінно доведіть своє чемне ставлення до англійців та їхніх ідеалів. Усі пи-

тання мають бути виваженими й коректними; 

  чим тривалішими є взаємини, тим легше англійському бізнесмену 

укласти угоду якщо не на власну шкоду, то принаймні з дуже невеликою 

вигодою [9]. 

Загалом у мовленні широко використовуються фразеологізми – усталені 

словосполучення,  які вживаються в мовленні в незміненому вигляді (прислів’я, 

приказки, крилаті вислови) [1, с. 47].  

У писемному діловому мовленні слід уникати використання 

фразеологізмів, а в усному вони допускаються, але у разі, якщо вони доречні і 

не образливі. Уживання таких висловів робить усне спілкування цікавим, а 

мовлення оригінальним і влучним, вносить елемент неофіційності в ділове 

спілкування, знімає напруженість у конфліктних ситуаціях. 

Серед фразеологізмів найчастіше вживаються прислів’я та приказки (вік 

живи – вік учись, хто рано встає, тому бог дає; танцювати під чиюсь дудку, 

грошей – кури не клюють, ні світ, ні зоря) крилаті вислови – слова 

літературного походження та відомих людей („А віз і нині там” Л. Глібова, 

„Маємо те, що маємо” Л. Кравчука, „спляча красуня” Ш. Перро, „бути чи не 

бути” В. Шекспіра, „Нам спокій тільки сниться” О. Блока). Багато висловів 

походить ще з античних часів (авгієві стайні, дамоклів меч, гóрдіїв 

вузол, ахіллесова п’ята, перейти Рубікон, яблуко незгоди, вавилонська вежа; 

альфа і омега (початок і кінець), сади Семіраміди (прекрасні 

місця), крокодилячі сльози (удаваний плач), золотий вік (епоха розквіту, 

щаслива пора)), з Біблії (блудний син, ноїв ковчег, шлях на Голгофу, неопалима 

купина (безсмертя народу), співати Лазаря (безпідставно жалітися), книга за 

сімома печатями, кари єгипетські) [8]. 

У професійному спілкуванні вживаються термінологізовані фразеологізми, 

позбавлені будь-яких елементів образності (броунівський рух, октанове число, 

бензольне кільце, бордоський розчин, іонні сполуки, періодична система хімічна, 

реакція, доцентрове прискорення, абсолютна температура, електромагнітне 
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поле, квантове число, числова вісь, геометрична функція, система координат, 

точка кипіння, константа рівноваги, сухий офсет, офсетна флексорафія). 

Однією зі специфічних рис фразеологізмів наукового стилю є наявність у 

складі фразеологізму прізвища вченого, який сформулював той чи інший закон 

(число Авогадро, закони Ньютона, таблиця Піфагора, закони Кеплера, місток 

Вінстона). Наведені фразеологізми відзначаються абстрактним змістом, 

відсутністю будь-якого емоційно-експресивного забарвлення, наявністю 

суворих логічних зв’язків між компонентами. 

Різновидом фразеологізмів є канцеляризми, сталі словосполучення, які 

бажано використовувати в діловому мовленні, оскільки вони надають текстам 

офіційності, однозначності та лаконізму: круглий стіл, докласти зусиль, внести 

лепту, увійти в ритм, тримати курс, доводити до відома, брати до уваги, 

зупинитися на питанні, взяти за основу. 

Варто пам’ятати, що фразеологізми не перекладаються буквально, а їх 

специфічні відповідники потрібно знати, наприклад: 

‐ measures taken – вжиті заходи 

‐ agenda – порядок денний 

‐ current legislation – чинне законодавство 

‐ law comes into effect – закон набуває чинності 

Про фразеологізми слід особливо пам’ятати при комп’ютерному перекладі 

текстів, оскільки дуже часто фразеологічні сполучення перекладаються як 

звичайні словосполучення, наприклад, російському «оранжевая революция» 

відповідає «помаранчева революція», та комп’ютер подає його як 

«жовтогаряча революція» (неправильно); Папа Римский – як Тато Римський 

(неправильно) [9]. 

Підсумовуючи, варто зауважити, що вживання фразеологізмів та 

ідіоматичних зворотів у діловому українськомовному та англійськомовному 

спілкуванні носить несистемний характер та покликане сприяти досягненню 

комунікативної мети спілкування, адже мовний, мовленнєвий та етикет 

спілкування має досить чіткі та суворі правила, порушення яких або відхилення 
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від яких повинне бути комунікативно, прагматично та стилістично 

виправданим. Однак, поява фразеологізмів в діловому спілкуванні робить усну 

комунікацію живою, спілкування – яскравим та етнічно забарвленим і у певних 

контекстах може зробити ділове спілкування більш ефективним та успішним. 
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Стаття присвячена вивченню функціонального аспекту фразеологічних 

одиниць (ФО) у бізнес-дискурсі. У дослідженні проаналізовані результати 

наукових пошуків щодо дискурсивної природи та функційного навантаження 

ФО сучасного англомовного бізнес-соціуму у мовленні з урахуванням 

прагматичних настанов комунікантів, зумовлених особливостями і 

завданнями конкретної мовленнєвої ситуації. 



203 

Ключові слова: фразеологічна одиниця, мова, мовлення, дискурс, бізнес-

дискурс. 

Постановка проблеми. Тлумачення поняття «дискурс» в сучасних 

наукових розвідках набуває більш окреслених контурів у контексті сучасних 

міжкультурних розвідок. Дискурс в наукових дослідженнях сьогодення 

визначається «як певний мовний абстракт, що віртуально існує у надрах живої 

національної мови, або штучні мовні обмеження, що виконують певну 

соціальну функцію, «сурогатні» підмови. За приклад таких штучних «субмов» 

слугують мови науки, мистецтва, мови політичних співтовариств» [6, с.16], 

кожна з яких створює, очевидно, власну картину світу, тобто особливий 

«ментальний світ», у якому зафіксований загальний суспільний досвід.  

Важливо зазначити, що більшість дослідників поділяє думку, що у 

просторовому і часовому просторі кожної мови присутні різні дискурси. 

Науковці вважають за доцільне  виділяти релігійний, інституційний, науковий, 

філософський, міфологічний, ідеологічний, політичний, медичний, 

академічний, бізнес-дискурс та інші [6, 8].  

Розглянемо більш детально особливості бізнес-дискурсу, поняття, яке в 

теорії комунікаціїї з’явилось нещодавно. Незважаючи на той факт, що 

англомовний бізнес-дискурс формувався протягом багатьох років, на 

сьогоднішній день не існує загальноприйнятого визначення, що зумовлює, на 

нашу думку, актуальність проведення подальших досліджень даного явища,  з 

огляду на те, що дослідницький інтерес до особливостей комунікації у діловому 

середовищі, бізнес-дискурс продовжує залишатися проблемою, зокрема щодо 

однозначності тлумачення цього поняття, встановлення його сутності, 

структури, основних аспектів та компонентів. 

Для бізнес-дискурсу зазвичай характерною є наповненість термінами, 

цифровими викладками та лексичними одиницями, які не мають в собі 

емоційності, однак фразеологічні одиниці є важливим компонентом цього виду 

дискурсу і займають у ньому помітне місце з огляду на важливе комунікативне 

навантаження. Ця проблема потребує подальшого вивчення з огляду на 
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недостатнє дослідження так званої «ситуативності» дискурсу, в силу того, що у 

кожному новому контексті, як свідчить аналіз фактичного матеріалу, 

фразеологічні одиниці та сталі словосполучення часто  демонструють різні 

відтінки значення. 

Теоретична база дослідження. Над розробкою наукової проблематики 

щодо функціонування фразеологічних одиниць у тексті і дискурсі працювало 

багато визначних вчених. Теоретичним підґрунтям сучасного потрактування 

поняття «дискурс» слугують наукові ідеї, роброблені А.В. Куніним, 

Т.С. Соловйовою, І. М. Василюк, Г. В. Крайчинською.  

Загальну проблематику дискурсу та функціонування у його просторі 

фразеологічних виразів та сталих словосполучень досліджували В.І. Карасик, 

Ю.А. Іщенко, Г.Г. Буктибаєва. Вивчення ділового та бізнес-дискурсу здійснено 

у численних наукових розвідках зарубіжних і вітчизняних мовознавців, серед 

яких науковці M. Coulthard, G. Cook, N. Fairclough, A.А. Кибрик,  

М.А. Макаров, Ф.С. Бацевич, Л.Р. Безугла, Є.В. Бондаренко, Л.В. Солощук,  

Г.І. Фролова, І.І. Шевченко, М.І. Голянич, В.І. Лук’янець, К.С. Серажим.  

Значну увагу в останні десятиріччя науковці приділяють дослідженню 

текстів ділової та бізнес публіцистики, бізнес-дискурсу. Окрім того, 

здійснювались чисельні спроби комплексного аналізу окремих жанрів бізнес-

тексту. Тим не менш, в сучасній лінгвістиці залишаються невирішеними 

питання щодо ролі і функціонування мовних одиниць певної семантики в 

діловому дискурсі. Зазначимо, що ми вважаємо поняття «бізнес-дискурс» і 

«діловий дискурс» синонімами. 

Мета нашого дослідження полягає у поглибленні визначення поняття 

«сучасний англомовний бізнес-дискурс» і встановленні особливостей 

функціонування фразеологічних одиниць певної семантики в межах конкретної 

бізнес-ситуації. Досягнення мети роботи ми вбачаємо у вирішенні 

наступних конкретних завдань, а саме: cхарактеризувати поняття «сучасний 

англомовний бізнес-дискурс»; описати суттєві ознаки бізнес-дискурсу в 

термінах типології видів інституційного дискурсу;  встановити функціональну 
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роль фразеологічних одиниць; вивчити основні функційно-семантичні ознаки 

фразеологічних одиниць в контексті сучасного англійського бізнес-дискурсу. 

Очевидно, що специфіка того чи іншого дискурсу визначається, насамперед, 

основною парадигмою, що закладає підвалини певної наукової галузі чи сфери 

суспільного життя. Однак, в сучасних лінгвістичних дослідженнях різні 

дискурси досить часто вивчаються і відповідно класифікуються за таким 

важливим параметром, як «тема» або повідомлення (англ. – message), саме тому, 

як стверджує Мізін К.І., може йтися «про існування політичного, юридичного, 

кіно-, бізнес та інші види дискурсу» [5, с. 50]. 

Існують різні підходи до визначення поняття «бізнес-дискурс». На думку 

Г. Г. Буркітбаєвої, «бізнес-дискурс є окремим підвидом професійного ділового 

дискурсу, що застосовується у сфері бізнесу» [2, с.7].  Таким чином, логічним 

видається твердження, що  бізнес-дискурс, як окрема і незалежна форма 

спілкування має характерні властивості, зокрема певні мовні структури та 

форми. Окрім цього, він дотичний до таких понять як «мовленнєвий жанр» та 

«мовленнєва норма». Л. П. Науменко вважає, що «мовним матеріалом 

сучасного бізнес-дискурсу, який вирізняє його серед інших видів дискурсу, є 

прецедентні імена, висловлювання та тексти» [8, с.121]. 

Проілюструємо викладені вище тези прикладами з сучасних англомовних 

текстів. Застосування загальних лінгвістичних методів семантичного і 

функціонально-стилістичного аналізу до вивчення особливостей 

фразеологічних одиниць і сталих виразів у бізнес-дискурсі доводить значне 

прагматичне навантаження досліджуваних мовних елементів.   

Проаналізувавши статтю в одній з провідних британських газет  The 

Guardian від 9 квітня 2019 року під заголовком Prices will rise and choices shrink 

on shelves unless MPs block no deal, says BRC chief, автором якої є Richard 

Partington, кореспондент газети, що висвітлює гострі економічні проблеми 

сучасного світу, доходимо висновку, що виділені в реченнях сталі вирази та 

фразеологізми можна умовно віднести до трьох основних груп: 

1) культурно-марковані: BRC, no deal, Brexit, The British Retail 

Consortium (BRC), a no-deal scenario, to break the deadlock in Westminster; 
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2) загальновживані: big buys, hold back, big-ticket items, hit the high 

street, the chief executive,  rein in, to hold off from, as a result of, a plan of action, for 

the sake of, in a boon, to break the deadlock, food shopping; 

3) оказіональні: BRC chief, block no deal, the “beast from the east” 

storm; 

4) перехідні: Brexit uncertainty, to feed the uncertainty, rally behind a 

plan of action, to break the deadlock in Westminster. 

Зазначимо на прикладі словосполучення BRC chief розширення семантики 

лексеми chief та звуження значення абревіатури BRC, що є підставою до 

віднесення їх до двох різних груп, а саме культурно-маркованих та 

оказіональних. Такий же процес спостерігаємо на прикладі Brexit uncertainty, to 

break the deadlock in Westminster. 

Кількісні підрахунки доводять високий ступінь насиченості тексту 

загальновживаними сталими словосполученнями та фразеологічними 

одиницями, що складають майже 50% від усіх аналізованих одиниць. 

Культурно-марковані, оказіональні та перехідні лінгвістичні елементи 

вживаються майже пропорційно, а саме по 15-17%. 

Загалом, враховуючи основні чинники, що впливають на формування 

бізнес-дискурсу, виділяють такі особливості: співвіднесеність з певною 

комунікативною стратегією або інтенцією; наявність у бізнес-дискурсі так 

званого невидимого плану, до якого відносять і контекст, і потенціал, та 

певного емоційно-енергетичного забарвлення («заряду»), що має соціально-

психологічну природу, функціонування у широкому просторі культурних і 

історичних «комунікацій», до яких Козлова Є.А. відносить і діалог різних 

поколінь [3]. 

Складність (тобто наявність кількох смислових рівнів) і багатоаспектність 

сучасного бізнес-дискурсу зумовлює необхідність більш докладного його 

дослідження, а інтенсивний розвиток лінгвістики змушує сучасних мовознавців 

звертати особливу увагу на особливості функціонування різнорівневих мовних 

одиниць у дискурсі та закономірності актуалізації їхньої семантики. 
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О.О. Селіванова відзначає, що «фразеологічні знаки вносять до 

комунікативного процесу цілий світ сенсів, особливу образність, виразність, 

експресивність, логічність, що ґрунтуються на комплексі відчуттів та уявлень 

народу» [11, с.12]. Ми дотримуємось думки, що саме фактом образності і 

експресивності можна пояснити частотність вживання фразеологічних одиниць 

і сталих словосполучень у бізнес-дискурсі. 

До висновку щодо дискурсивної природи  фразеологічних одиниць з 

огляду на частоту вживання у мові бізнес-простору дійшли дослідники  

Е.А. Козлова та В.А. Пономаренко [4; 10].  

У даному дослідженні було встановлено структуру бізнес-дискурсу та його 

прагматичні аспекти в комунікативному контексті. Оскільки ми розглядаємо 

бізнес-дискурс як вияв конкретної ділової комунікативної події, зауважимо, що 

і фразеологічні одиниці і їхні семантичні значення можуть змінюватись, хоча, 

зазвичай, такі зміни не призводять до суттєвих змін у рамках комунікативної 

ситуації. 

Результатом вивчення особливостей функціонування фразеологічних 

одиниць у бізнес-текстах є типологізація їхніх загальних рис у сучасному 

англомовному бізнес-дискурсіу. Дослідники найбільш фундаментальною 

ознакою цього виду дискурсу вважають офіційність. Крім того, використання 

термінологічних одиниць, перехід окремих фразеологічних одиниць до групи 

термінів; присутність мовних кліше і стійких словосполучень призводять до 

емоціональності та розширення набору лексичних засобів у сучасному 

англомовному бізнес-дискурсі. Проведене дослідження доводить також тезу, 

що структура дискурсу та його прагматичні особливості, значною мірою, 

виявляються у мовній взаємодії між учасниками комунікації у бізнес-контексті.  

Висновок.  Незважаючи на загальноприйняту думку, що лексичний запас 

бізнес-дискурсу має не метафоричний, а радше загальний, важливо 

підкреслити, що спілкування завжди позначено певною емоційністю. Для 

бізнес-дискурс, як правило, характерна «формалізована» структурою, що 

зумовлено його природою і функціональною спрямованістю, бізнес-дискурс, 
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безперечно, є складною ієрархічною системою функціональних мовних засобів 

різних рівнів.  

У роботі вихідні положення базувалися на урахуванні структури та 

прагматичного аспекту контекстуального дискурсу бізнес-ситуації. З огляду на 

проблематику дослідження, вивченню підлягали розмовна структури дискурсу, 

а саме ініціювання та організація тематики, відкриття та закриття розмов, 

визначення та опис послідовностей комунікативних подій та контекстних 

факторів, що впливають на інтерпретацію різних мовленнєвих актів, опис 

ділових дій, що виконуються різними мовленнєвими актами під час 

комунікативної взаємодії. Нами доведено, що такі інтерактивні ознаки у 

абстрактних формах не є універсальними для інших культур і контекстів.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІНТЕРВ’Ю В СУЧАСНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТА АДАПТИВНИХ 

СТРАТЕГІЯХ ПЕРЕКЛАДУ 

У статті розглянуто прагматичний складник інтерв’ю як своєрідного жанру 

дискурсу масової культури, визначено сучасні підходи до прагматичної 

адаптації в межах перекладацьких стратегій, зорієнтованих на діяльнісний 

підхід. З’ясовано спектр проблемних питань, що стосуються ролі перекладача 

як адресата вихідного та адресанта цільового тексту в процесі забезпечення 

прагматичних інтенцій комунікантів. 

Ключові слова: інтерв’ю, прагматична адаптація, стратегій перекладу, 

дискурс, функціоналізм. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Інтерв'ю як своєрідний тип дискурсу масової 

культури неодноразово досліджували в лінгвістичних працях із позицій 

дискурсології, комунікативної прагматики, когнітивістики, соціолінгвістики 

(Є. Голанова, С. Ожегов, Л. Дускаєва, М. Лукіна, Д. Туманов, М. Шостак, 

R. Anderson, G. Killenberg). 
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Зауважимо, що феномен масової культури є невід’ємним складником 

сучасного життя пересічного громадянина. Доведено, що масова культура 

відіграє проекційну роль у житті людини, оскільки є потужним засобом 

формування системи цінностей (у тому числі і стереотипних) та дієвим 

знаряддям маніпулювання споживачем через комерційний складник [2; 5; 7]. 

До певної міри дискурс масової культури тяжіє до інституційного 

дискурсу, де визначеними є форми поведінки комунікантів, оцінні орієнтири та 

соціальні ролі. Однак наповнення дискурсу масової культури різножанровими 

текстами надає йому специфічних обрисів, що спонукає науковців, у тому числі 

і перекладознавців, до пошуку науково виважених способів його лінгвістичного 

потрактування. 

Одним із неоднозначних щодо теоретичних кваліфікацій та практичних 

реалізацій є жанр інтерв’ю, який з позицій перекладознавства постає відкритим 

для наукової дискусії. Комунікативно-прагматичні стратегії, характерні для 

інституційного дискурсу, у тому числі і аргументативна стратегія, знаходять 

своєрідну реалізацію в процесі проведення та публікації інтерв’ю. 

Критичний аналіз здійснених розвідок щодо особливостей побудови, 

проведення та перекладу інтерв’ю дає підстави стверджувати, що найбільш 

привабливими для наукового пошуку постають прагматичні та функціональні 

виміри цього дискурсивного жанру. Так, зокрема О. Саламатіна зауважує, що 

жанр інтерв’ю є результатом взаємодії журналіста-інтерв'юера та респондента 

[8]. З огляду на зазначене актуальними видаються проблеми, що лежать у 

площині функціональної адаптації інтерв’ю до масової аудиторії, особливо 

коли мова йде про міжмовні паралелі. 

 Мета нашої статті полягає у встановлення особливостей інтерв’ю як 

специфічного жанру масової культури в аспекті сучасних функціональних та 

адаптивних стратегій перекладознавства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інтерв’ю як лінгвістично 

визначений тип тексту зорієнтований на кінцевого реципієнта як такого, що має 

певні фонові знання та ідеологію. Має рацію Т. Добросклонська, яка працює у 
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галізу міжкультурної комунікації, стверджуючи, що «тексти масової інформації 

сьогодні виявляються однією з найпоширеніших форм існування мови» [4, с.75]. 

Безсумнівним є і здатність інтерв’ю впливати на культурно-інформаційне 

середовище та формувати певний ідеологічний фон через відображення в них 

навколишньої дійсності. 

Особливого звучання такі тези набувають в аспекті перекладознавства, в 

якому домінувальним на сьогодні є функціональний підхід до відтворення 

тексту оригіналу в цільовій мові, коли до уваги беруться не лише формальні, 

але, що не менш важливо, діяльнісні характеристики вихідного тексту. 

Оскільки інтерв’ю передбачає відповідний вплив на реципієнта (естетичний, 

емоційний, соціокультурний, інформаційний тощо), то відповідний вплив 

повинен бути досягнений і в мові перекладу. У лінгвістиці такий уплив 

визначається як комунікативний ефект, а аспект, який розглядає текст у цьому 

форматі, прагматичним. 

До прагматичного аспекту в галузі перекладознавства звертались у своїх 

дослідженнях такі науковці, як Н. Арутюнова, М. Гарбовський, Л. Бархударов, 

В. Комісаров, А. Нойберт, О. Швейцер та ін. Провідною думкою у працях 

згаданих науковців постає необхідність досягнення такого впливу на 

отримувача тексту перекладу, який би можна було вважати рівнозначним за 

прагматичними інтенціями до вихідного тексту. 

На основі такого підходу в перекладознавстві виникає поняття 

прагматичної адаптації, під якою розуміють «перетворення вихідного 

повідомлення з урахуванням передачі його прагматичного значення» [9]. 

Традиційно стверджують, що прагматична адаптація можлива через 

включення до тексту перекладу додаткових елементів, що наближують дискурс 

до іншомовного реципієнта, а також через використання різного роду 

семантичних трансформацій.  

Поняття адаптації було розширено В. Демецькою, яка надала їй статусу 

перекладацької стратегії, закцентуваши на врахуванні лінгвокультурних 

стереотипів носіїв мови та культури  реципієнта [3, с.98]. 
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Звертаючись до особливостей відтворення прагматичних інтенцій 

вихідного тексту, вважаємо за доцільне коротко зупинитися на окремих тезах 

теорії скопосів, створеної К. Райс та Х. Фермеєром. Відповідно до 

запропонованих науковцями вихідних положень скопос-теорії перекладу 

надають статусу практичної діяльності, яка, у свою чергу, базується на системі 

завдань (скопосів). Такі завдання мають функціональний, цільовий, 

процесуальний та інтенційний аспекти, які слугують на користь успішного 

перекладу. Теорія скопосу власне будується на адекватності як основному 

понятті, що дає змогу віднайти найбільш ефективні способи відтворення 

інформації в мові перекладу залежно від цілей, які ставить перед собою 

перекладач [5 ;6].  

Продуктивність скопос-теорії можна визначити в її орієнтації не на 

результат, а на процес, в якому прагматична адаптація, тобто комунікативна 

зорієнтованість на реципієнт посідає не останнє місце. Так, для досягнення 

поставлених цілей, наприклад збереження комунікативного впливу, перекладач 

може застосувати доволі глибокі адаптації, що охоплюють як синтаксичний, так 

і семантичний рівні тексту оригіналу. Стосовно інтерв’ю це можуть бути зміни 

формальної маркованості тексту (діалог замінюється наративним викладом). 

Подібні зміни іноді можуть бути виправдані культурною асиметрією вихідної 

та цільової соціокультурних груп, через що може виникнути потреба у 

трансформації та роз’ясненні адресатові певної інформації, яка міститься у 

вихідному тексті, або і її тотальної елімінації. 

Не можна оминути увагою і той факт, що у процесі перекладу інтерв’ю 

перекладач мимоволі втягується у свого роду прагматичні стосунки із текстом, 

пропускаючи його через власний світогляд, що накладає певні фільтри на 

цільовий текст. Так, перекладач може розтлумачити інформацію, не зрозумілу 

для адресата, застосовуючи власну, тобто суб’єктивну, матрицю цінностей, або 

ж підсилити / послабити певні положення вихідного тексту, які, знову ж таки 

проходять крізь концептуальну та мовну картини світу перекладача. 

Іншими словами, особистість перекладача, його суб’єктивна оцінка та 

завдання, принципові для нього в рамках перекладу конкретного тексту, 
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можуть кардинально змінити вектор, у якому рухається тлумач, обираючи ту чи 

іншу стратегію перекладу, яка може передбачати як чітке слідування букві 

оригіналу, так і майже тотальну адаптацію [4]. 

В аспекті аналізу процесу перекладу як акту комунікації, що включає 

визначену кількість учасників, особливої ваги набуває питання взаємозв’язку 

досліджень прагматичних адаптацій у перекладі та теорії мовленнєвих актів.  

Специфіка вихідного тексту завжди постає більш рельєфною, коли до 

уваги беруться всі фактори, у тому числі і особистості комунікантів та умови 

спілкування, що створюють цілісну картину поведінкової ситуації, у рамках 

якої відбувається реалізація імплікованих у мовленні прагматичних інтенцій. 

Мовленнєвий акт, який дискурсологи та семіотики розподіляють на локутивний 

(висловлення), ілокутивний (власне дія) та перлокутивний (вплив) у дзеркалі 

перекладу постає цілісною ситуацією, до якої долучаються як мовні, так і 

позалінгвальні чинники.  

В аспекті перекладознавчих досліджень усі ці твердження набувають 

особливого значення, адже сам процес перекладу виступає актом 

міжкультурної комунікації. В. Алімов з цього приводу зауважує, що «переклад 

та міжкультурна комунікація неподільні. Переклад є різновидом міжмовної та 

міжкультурної комунікації» [1, с.9].  

Висновки. Отже, інтерв’ю як специфічний текст масової комунікації має 

чітко окреслені стилетвірні ознаки. Водночас доведено, що такий тип дискурсу 

є не лише простим представленням інформації, він постає вкрай складним і 

неоднозначним щодо інтерпретації актом міжмовної та міжкультурної 

комунікації. Для адекватного відтворення інтерв’ю в іншомовній аудиторії 

важливе значення відіграють учасники комунікативного процесу, образ автора 

(наратора) та умови створення тексту. Не менш важливим складником у 

прагматичній адаптації інтерв’ю виступає сам перекладач, який виконує 

подвійну функцію: з одного боку виступаючи адресатом (реципієнтом 

первинного тексту), а і з іншого, - адресантом (вихідним комунікантом) для 

тексту перекладу.  
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Усі ці компоненти складають особливий прагматичний потенціал 

маскультурного інтерв’ю як типу тексту. Без урахування цього прагматичного 

потенціалу перекладач у своїй роботі може досягти лише певної формальної 

відповідності, тоді як базові функції інтерв’ю в маскульті залишаться не 

реалізованими у тексті перекладу. Іншими словами, еквівалентність на рівні 

тексту не завжди буде відповідати прагматичній еквівалентності, що призведе 

до втрати прагматичної інтенції вихідного тексту. Для подолання такого 

дисбалансу перекладач може вдаватися до низки перекладацьких 

трансформацій, особливо тих, що слугують реалізації адаптивної стратегії 

перекладу. 
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здійснюється перекладацький процес та пояснює роль перекладача в термінах 

мовленнєвого та міжкультурного аспектів перекладу. 

Ключові слова: діалог культур, текст, переклад, культура, мова, 

міжкультурна комунікація. 

Розвиток інформаційних технологій у сучасному світі обумовив зростання 

ролі комунікації як глобальної інтеракції суспільного характеру. Комунікативні 

процеси сьогодення охоплюють  споріднені мовні культури, роль яких в 

процесі іншомовної комунікативної діяльності набуває все більшої ваги. 

Сучасний світ пронизує динамічний світ комунікацій, для активної діяльності у 

якому необхідна мова спілкування, що зближує різні культури. Очевидно, що 

пов’язані з явищем глобалізації процеси передбачають регулярні контакти у 

різних сферах між представниками різних культур. Така ситуація вимагає 

вирішення поставлених практичних завдань та питань культурної адаптації 

одночасно. Міжкультурна комунікація, як вдало зазначає П. Донець, «охоплює 

ціле коло явищ, що мають відношення до зіставлення та взаємодії культур, а 

також їх носіїв» [4, с. 19]. 
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Постановка проблеми.  Розвиток сучасного суспільства відбувається 

шляхом розширення взаємозв’язків багатьох країн, мов, народів і культур. 

Очевидно, що різні за своєю історією, традиціями та мовою суспільства, а 

відповідно й культури взаємодіють між собою через різноманітні міжкультурні 

контакти, між тим, зближення і взаємозалежність різних культур має свої 

переваги і недоліки як для окремих членів суспільства так до мовних спільнот 

різних країн.   

Актуальність статті обумовлена тим фактом, що проблеми вивчення 

культури як універсального контексту для комунікації і перекладу, які 

вважаються найголовнішими та найважливішими видами взаємодії між 

людьми, потребують подальшого більш поглибленого дослідження 

міжкультурної комунікації, зокрема для встановлення ролі перекладу в процесі 

міжкультурного спілкування в глобалізованому світі, а також теоретичного і 

практичного осмислення умов, що забезпечують максимальне порозуміння між 

людьми для зниження можливості виникнення і усунення конфліктів, а також 

досягнення позитивних наслідків міжкультурного спілкування.  

Мета дослідження полягає у різнобічному вивченні і узагальненні 

результатів новітніх наукових студій, присвячених проблемам міжкультурної 

комунікації у її тісному зв’язку з теорією перекладу.  

Теоретична база дослідження.  Початковим етапом у процесі 

міжкультурної комунікації є, зазвичай, усвідомлення факту існування 

культурних відмінностей між представниками різних культур, що є однією з 

найважливіших причин непорозуміння, а також їх подолання. Дослідники 

міжкультурної комунікації вважають головним суб’єктом спілкування людину, 

яка для забезпечення своєї життєдіяльності вступає у взаємозв’язок з іншими 

людьми. Система людських взаємин опосередкована культурою, яка визначає 

характер і ефективність людського спілкування.  

Здійснення міжкультурної комунікації можливе, коли комуніканти 

розуміють один одного, і переклад у цьому процесі виступає спільним кодом 

для досягнення взаєморозуміння. Термін «міжкультурна комунікація» певною 

мірою співвідноситься з поняттям «діалог культур». Найбільш вичерпний 
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аналіз цього явища подано в працях В. Біблера, який наголошує на формуванні 

нового соціального соціуму культури – форми вільного спілкування людей у її 

силовому полі [2, с. 32].  

Традиційним є розуміння діалогу культуру як потреби у взаємодії, 

взаємному збагаченні, яке передбачає взаєморозуміння, а значить тотожність, а 

міжкультурна комунікація розглядається як соціальний феномен, сутність якого 

полягає у конструктивній чи деструктивній взаємодії між представниками 

різних культур (національних та етнічних), субкультурами в межах чітко 

визначеного просторово-часового континууму.  

У центрі міжкультурних взаємодій перебуває людина як носій 

загальнолюдських уставів і культурних особливостей. Ця людина діє й 

взаємодіє з іншими на основі цих стандартів і особливостей у великій кількості 

контекстів спілкування [10, с. 2]. Необхідно розрізняти поняття “міжкультурна 

комунікація“ і “міжкультурна компетентність”, яка має на меті вироблення 

практичних навичок спілкування із представниками інших культур, і, 

відповідно, дозволяє максимізувати співробітництво та взаєморозуміння. 

Твердження про те, що переклад як міжмовний посередник, є і одним з 

основних видів міжкультурної комунікації, сьогодні є загальновизнаним і 

практично ніким не заперечується [7, с. 56]. 

 Важливим аспектом міжкультурної комунікації є переклад, оскільки він 

передбачає подолання культурної дистанції між комунікантами і спрямований 

на забезпечення їх порозуміння, усунення міжмовних та міжкультурних 

бар’єрів. Отже перекладачі повинні мати певну когнітивну базу, а саме певним 

чином структуровану сукупність необхідних обов’язкових знань як своєї, так і 

іншої національно-культурної спільноти, іншими словами фонові знання,  що 

формують специфічний національно-культурний менталітет, яким володіють 

носії цих мов.   

Переклад у сучасному світі виступає важливим засобом спілкування між 

індивідами, які розмовляють різними мовами й належать до різних лінгво-

культур. У такому контексті переклад розглядають як особливий вид 

міжкультурної комунікації.  
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Включення перекладу в парадигму міжкультурної комунікації веде до 

усвідомлення того, що переклад є видом мовного посередництва, яке 

визначається В. Н. Комісаровим як “перетворення вихідного повідомлення в 

таку мовну форму, яка може бути сприйнята реципієнтом... Мовний посередник 

повинен витягувати інформацію з тексту вихідного повідомлення (“оригіналу”) 

і передавати її нам іншою мовою. Таким чином, на думку В. Н. Комісарова, 

переклад – це вид мовного посередництва, який цілком орієнтований на 

оригінал [5, с. 3-19].  

Переклад – іншомовна форма існування повідомлення, яке містить 

оригінал, і завдання перекладу полягає у забезпеченні такого рівня 

міжкультурної комунікації, при якому створюваний текст мовою реципієнта міг 

би виступати в якості повноцінної комунікативної заміни оригіналу і 

ототожнюватися  реципієнтами перекладу з оригіналом у функціональному, 

структурному і змістовному відношеннях [6,  c. 87]. 

 Л.С. Бархударов перекладом   називає процес перетворення мовленнєвого 

твору однією мовою в мовленнєвий твір іншою мовою при збереженні 

незмінного плану змісту, тобто значення [1, с.11].  Водночас Г. В. Колшанський 

стверджує, що переклад як один з найважливіших видів комунікативної 

діяльності орієнтується насамперед на повну і адекватну передачу мови 

оригіналу, що містить всю сукупність імплікацій мовного, соціального та 

культурного плану [5, 6].   

К. Л. Латишев наголошує, що переклад має задовольнити потребу 

суспільства в двомовній комунікації, що максимально наближена до природної, 

одномовної комунікації. Тому можна говорити про суспільне призначення 

перекладу забезпечувати двомовну комунікацію у максимально можливій мірі. 

за повнотою, ефективністю та природністю спілкування до звичайної 

одномовної комунікації [8, с. 10].  

 В. Хантеман і Л. Рухліх вважають, що основним постулатом теорії 

міжкультурної комунікації є необхідність зіставлення у ході перекладу не 

тільки двох мов, а й двох культур в широкому розумінні цього слова. Тому 
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перекладач у більшості випадків має враховувати вимоги цільової аудиторії та 

ринку [11,  с. 1-25]. 

Через міжкультурні відмінності, те, що є зрозумілим носіям однієї мовної 

культури може викликати нерозуміння у іншомовного реципієнта тексту 

перекладу. Тому завдання перекладу включає не тільки пошук еквівалентних 

відповідностей для передачі комунікативних настанов відправника інформації, 

а й надання одержувачу необхідних для розуміння пояснень, щоб реакція 

іншомовного одержувача корелювалa певним чином з реакцією одержувача 

повідомлення на вихідній мові [3, с. 7-9]. Тільки за такої умови переклад можна 

вважати тотожним або еквівалентним. При цьому необхідно враховувати той 

факт, що процес міжкультурної комунікації має складну структуру і включає 

безліч чинників, які впливають на умови протікання і успішність процесу 

спілкування.  

 Цілком слушною є думка Р. К. Міньяр-Белоручева, що “науці про 

переклад доводиться вивчати і умови породження вихідного тексту, і умови 

сприйняття перекладного тексту, і соціальний статус комунікантів, і мовну 

ситуацію, і різні супутні явища, що входять в складне поняття комунікації з 

використанням двох мов, яка і являє собою об'єкт науки про переклад” [9, с. 7]. 

Вищевикладені аргументи свідчать, на думку Гувикунха В.Б., що « … 

партнери по комунікації, розділені так званим «мовним бар’єром», належачи до 

різних мовних спільнот, в той же час неминуче є представниками різних 

культур, саме тому до мовної компетенції перекладача належать не тільки 

знання мов, а і знання культури відповідних мовних просторів» [12 с. 209-212].  

Висновок. Отже, перекладач є посередником у діалозі культур, який має 

можливості ефективного впливу на процес перекладу, що передбачає велику 

відповідальність за ефективний діалог різних лінгво-культурних ареалів. 

Головним та найскладнішим завданням перекладача є якомога вірніше 

відтворити оригінал, при цьому враховуючи всі важливі для певної культури 

звичаї ти манеру поведінки, що притаманні народу, до якого належить та чи 

інша особистість. Підготовка перекладача повинна бути спрямована на набуття 
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навичок, знань і умінь, передбачених перекладацькою компетентністю, а саме 

лінгвістичною, семантичною, текстовою, міжкультурною.  
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У статті з’ясовано сутнісні ознаки діалогічного дискурсу з позицій структури 

та функцій, простежено важливість виокремлення діалогічних єдностей як 

структурних компонентів діалогічного дискурсу для забезпечення 

комунікативних стратегій. 
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питально-відповідний комплекс, репліка. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Діалогічне мовлення привертало увагу багатьох 

мовознавців як у межах вітчизняного, так і зарубіжного мовознавства. 

Лінгвісти досліджували комунікативно-прагматичну, функціональну, а також 

діяльнісну природу діалогічних практик (Л.Р. Безугла, А.Д. Бєлова, 

О.М. Старикова, A. Stenström, D. Wunderlich, K. Brinker, H. Sacks, J. Jefferson та 

ін.). У працях науковців була здійснена спроба пошуку змістового та 

метамовного наповнення діалогічного дискурсу (В.В. Богданов, Н.І. Голубєва-

Монаткіна, Г.Г. Почепцов, О.Г. Почепцов та ін.). Однак певні аспекти 

дослідження діалогічних практик залишаються і до сьогодні відкритими для 

наукової дискусії, що спонукає торкнутися проблем сутнісної взаємодії 

учасників діалогу з позицій структурної та функціональної мовознавчих 

парадигм. 

Мета нашої роботи полягає у з’ясуванні поняття діалогічної єдності як 

базової одиниці діалогічного дискурсу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У лінгвістиці одним із базових 

основ є діалогічний дискурс, який  має свою послідовність, та виражає 

внутрішній стан мовця. У діалозі прагматичний потенціал може змінюватися, 
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тому що залежить від умов комунікації. Комунікації можуть призвести до 

повної зміни емоції у висловленні людини. Під час спілкування у нашому мозку  

відбуваються прагматичні розумові акти, які можуть відбуватися паралельно в 

сукупності граматичних та фонетичних засобів. Саме ці засоби здатні 

найшвидше передавати та відтворювати сутність та смисл кожного 

висловлення.  

Діалогічний дискурс будь-якого типу передбачає, що мовленнєва 

діяльність – це діяльність, яка припускає участь більш, ніж одного мовця і тому 

має бути розрахована на реципієнта [4, c. 200]. У перебігу діалогу відбувається 

інформаційний взаємообмін, що дозволяє нам виділити два основних типи 

асиметричності: статусно-рольовий та онтологічно-інформаційний. 

Онтологічно-інформаційна асиметричність діалогічного дискурсу 

базується на об’єктивних особливостях його розгортання. Вона виражається в 

різниці наявних семіотичних структур учасників діалогу. Поза семіотичною 

відмінністю, тобто наявністю різного рівня інформативності суб’єктів 

комунікації, діалог на певну тему є безглуздим, тоді як за абсолютною 

відмінністю він є неможливим [2, с. 268]. Можна зробити припущення, що 

діалогічний дискурс має переривчастість у процесі мислення, а також 

неможливість передати весь інформаційний матеріал однією особою і повністю 

опанувати отримане повідомлення іншою.  

Статусно-рольова асиметричність виявляється в тому, що кодуючи 

потрібну інформацію, мовець відбирає одиниці зі свого номінативного та 

стилістичного ресурсів тільки із врахуванням фактору соціальної належності  

[1, с. 273]. Саме вона відображає дисбаланс між соціальною нерівністю осіб, які 

представляють різні ієрархічні рівні. Можемо зазначити, що комунікація веде 

до розподілу та порівняння партнерів за ступенем їхнього впливу на цю 

діяльність, і будь-яке висловлення має певну значущість на ринку 

лінгвістичних дій. 

Відтак, якщо асиметричність діалогу є основною ознакою його системи, то 

виявлення вдалих відносин – головним принципом його перебігу: між 
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дискурсивними системами існують стосунки, побудовані на силі. Дискурс, як 

соціальна практика, базується на відносинах поєднання інформації та влади як 

форми волевиявлення, що призводить до зміни станів суб’єктів. Потреба 

подолання перешкод як рефлекс свободи є стимулом розвитку людини як 

представника Homo Sapiens та розширенням сфери застосування власних сил, 

стає можливим у комунікації [7, с. 37]. Тому можемо сказати, що діалогічний 

дискурс це як ресурс , який має свою систему способів і засобів позначення, в 

процесі чого відбувається координація діяльності партнерів. Опираючись на це, 

ми можемо виділити два основних типи вдалих відносин, які актуалізуються в 

діалогічному дискурсі: соціально інтерактивні та соціально статусні.  

Соціально інтерактивною владою є повсякденні волевиявлення індивідів 

щодо структурування комунікації через примус інших людей вступати до неї, 

підтримувати її перебіг, а також через поточний взаємний контроль та корекцію 

дій у потрібному напрямі для досягнення ідеальної або сумісної мети. Такі 

відносини впливу будуються на біологічно-психологічній властивості однієї 

людини підпорядковувати своїй волі іншу, реалізуючи принципи «піклування 

про себе», як відображення дії базових, багатовікових інстинктів 

самозбереження та ворожості до інших [4, с. 280]. Тому цей тип зумовлюється 

біологічно-психічною природою людини, яка прагне домінувати над іншими 

людьми під час взаємодії та здійснення соціальної діяльності.  

Соціально-статусна влада заснована для визначення способів мислення та 

комунікативної поведінки і поєднує асиметричний характер взаємовідносин 

людей. Можемо зазначити, що статусна влада будує відносини в діалогічному 

дискурсі, та ще ширшу - у спільноті, формуючи ієрархічний порядок перебігу.  

Порівнюючи дві влади, можемо сказати, що вони є спільними. На рівні 

дискурсу інтерактивна та статусна влада можуть будувати висловлення, обмін, 

досягнення певного результату, який був запланований. Також важливим 

чинником, є взаємовигідний прояв вдалих устремлінь індивідів за 

усвідомлення, тому в силу вступає принцип солідарності як засіб 

урівноваження вдалих амбіцій у різновидах діалогічного дискурсу, які 

спираються на велику кількість критеріїв.   
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Аналізуючи сучасні мовознавчі студії, стикаємося із різноманітними 

класифікаціями діалогічного дискурсу. В.Д. Девкін притримується виділення 

шести видів усного мовлення: 1) доповідь, 2) повідомлення або розповідь, 3) 

репортаж, 4) дискусія офіційного характеру, 5) побутова розмова, 6) інтерв’ю.  

Ці види виокремлюються на основі параметрів: кількість співрозмовників (один 

та більше); 2) часова віднесеність ( синхронність, передування / слідування або 

поза часовість ); 3) вплетеність елементів ситуації до тексту (нульова, слабка, 

сильна); 4) стосунки (рівноправ’я, верховенство, підлеглість); 5) міра 

підготовленості (підготовлене, непідготовлене мовлення); 6) чергування 

висловлювань (часте, рідкісне, нульове); 7) заданість та розвиток теми 

(описовий, аргументований); 8) міра офіційності [3, с. 13]. 

Питання щодо того, який елемент діалогу є його базовою структурною 

одиницею по-різному вирішується у мовознавстві. Антропоцентричний тип 

діалогу призводить до думки про те, основний вибір полягає в його сутності. 

Тому, якщо для використання дискурсу одним із найважливішим є включення 

комунікації до соціального контексту або для діалогу, за наявності тієї ж самої 

умови, і як результат, наявність обміну між собою, репліками-висловленнями, а 

також їхнє послідовне значення в процесі побудови логічної та семантичної 

зв’язаності загального смислу тексту. Саме тому ми можемо виділити два типи 

стратифікації діалогічного дискурсу: формально-структурний та 

функціональний.   

Формальний тип діалогу базується на відокремленні складової одиниці 

діалогу, враховуючи, що його зміст порівну поділений між двома мовцями, але 

ці репліки є комунікативно незавершені. Під словом «репліка» можемо 

розуміти, що кожна з них є своєрідною мовленнєвою дією, спрямованою на 

співрозмовника, що викликає реакцію на відповідь. Тому репліка є діалогічною 

структурою, адже вона завжди передбачає присутність іншого, ілокутивно 

програмуючи можливі вербальні або невербальні реакції. Сукупність різних 

реплік створює послідовний ланцюг, який є ілокутивною єдністю, спрямованою 

на реалізацію глобальних інтенцій. Водночас, відносини між репліками одного 
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мовця відкривають принцип ілокутивного самопримусу, тобто одна репліка 

передбачає тематично або асоціативно появу іншої.  

Ілокутивний примус формується не лише під впливом функцій 

висловлювань, але й перебуває під впливом загальних законів функціонування 

діалогічного дискурсу. Можемо зазначити, що зазвичай репліки діалогічного 

дискурсу слідують одна за одною у порядку чергування, але і є не винятком, що 

вони можуть бути у порядку переривання.  

Структуралісти визначають діалогічну єдність базовим елементом 

діалогічного мовлення, обґрунтовуючи це тим, що діалог – це розмова, яка 

ведеться щонайменше між двома людьми, тому одиниця діалогічного дискурсу 

повинна складатися з двоє чи більше пов’язаних між собою семантично та 

структурно реплік – репліки-стимулу та репліки-реакції. Діалогічна єдність 

розуміється за таким підходом як такі форми об’єднання реплік в одне  

структурно – смислове ціле, за зразками та моделями яких будується діалогічне 

мовлення. Однак, такий розгляд поєднання реплік за правилами синтаксичної 

залежності призводить до втрати його комунікативного смислу. Тому вже в 

межах сучасної функціонально орієнтованої лінгвістики діалогічний дискурс 

розглядається як комунікативна одиниця, у функціонуванні якої бере участь 

багато чинників структурно-семантичних, тематичних, інтернаціональних, 

комунікативно-прагматичних [2, с.12].  

Визнаємо головним фактором об’єднання реплік у діалогічне єднання 

комунікативний намір мовців, який найбільш чітко виражається запитально 

ініціативною реплікою, хоча може виступати репліками повідомлення, 

побажання, побажання, прогнози тощо. Саме пошук та запит інформації як 

відображення прагматичної настанови, яка реалізується в питальних репліках, 

вимагає заповнення інформаційної лакуни, стимулює комунікацію, 

забезпечуючи змістову цілісність двох суміжних реплік [6, с.15]. Зазначене 

відбиває факт чітко вираженої комунікативної взаємоспрямованості складових 

частин діалогічної єдності.  
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Відтак, діалогічна єдність передбачає таке: по-перше, послідовність двох 

сусідніх висловлень мовців, яка поділяється на першу та другу частину ( 

питання вимагає відповіді, наказ вимагає виконання тощо); по-друге, 

припинення процесу говоріння мовця з метою надання права співрозмовнику 

вимовити другу частину діалогічної єдності. Відтворена в діалогічній єдності 

комунікативна зв’язаність як обов’язкова ознака є облігаторною, адже саме 

вона забезпечує схему розподілу елементів актуального членування його 

фрагментів. Ініціативний компонент містить лише тематичні елементи та 

намічену рему, а вербалізація реми відбувається в реактивному висловленні [5, 

c.33]. 

Якщо розуміти діалогічну єдність як тематичне об’єднання декількох 

реплік, які репрезентують обмін думками, кожна наступна з яких залежить від 

попередньої, то можна констатувати, що комунікативна цілісність формується 

двома шляхами. У першому випадку кожна наступна репліка спрямована на 

продовження та доповнення того, що було вимовлено в попередній репліці, 

сприяючи висвітленню загальної теми. У другому функціонують декілька 

діалогічних єдностей з власними темами, які не перетинаються, але, тим не 

менш, поєднані між собою, однією темою , тобто співрозмовники переходять 

від обговорення одного предмета до розгляду іншого без тимчасової перерви. В 

обох випадках народжується діалогічне ціле або діалогічний дискурс. 

Одним із найважливіших видів діалогічної єдності визнаємо питально-

відповідний комплекс. Питання є провідним елементом діалогічної єдності. 

Функціонально воно є запитом інформації, під час реалізації якого мовець 

переслідує дві мети: початкову – заповнення інформації та кінцеву – здійснення 

діалогічного дискурсу. З одного боку, як специфічна форма осмислення 

дійсності, воно характеризується тим, що містить у собі момент невизначеності  

та незнання, що потребує усунення у відповіді . З іншого боку репліка – стимул, 

представлена питанням, є інформативно більше незалежною та більш вільною, 

ніж реактивна репліка, яка, напроти – більше інформативна, ніж питальна. 

Запитувач задає тон комунікації, здійснюючи різні відносини в діалозі.  
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Відтак, елементарний акт діалогу у вигляді діалогічної єдності відбиває 

мінімально можливий ситуативно та тематично зумовлений обмін думками 

мовців у вигляді союзу щонайменше однієї ініціативної та однієї реактивної 

реплік, семантично, прагматично та структурно пов’язаних між собою, 

віддзеркалюючи певну ситуацію, стан речей, проблем тощо. Діалогічна єдність 

природно виявляє інформаційні та владні відносини між мовцями, які роблять 

обмін повідомленнями можливим через примус партнера сприйняти та 

комунікативно чи предметно актуалізувати отриману інформацію. 

Висновки. Діалогічний дискурс проходить, зазвичай, логічно завершені 

етапи або дискурсивні фази, які розглядаються як стадії вербального вирішення 

проблеми. Поява наступної фази діалогу зумовлена міною комунікативних 

ролей або реплікування. Міна ролей – передача спілкуванні від одного мовця до 

іншого, яка має своє завершення. Міна є складною частиною дискурсно-

дейктичного компонента сценарію мовленнєвої взаємодії, в якій мовець завжди 

знаходиться в центрі ситуації висловлення. Після здійснення комунікативного 

внеску до діалогічного дискурсу, по мірі того, як роль мовця переходить від 

одного учасника до іншого. 

Отже, міна комунікативних ролей є системою взаємодії, яка гарантує 

безперервний перебіг діалогічного дискурсу за умови забезпечення мовцями 

постійного надходження до інтеракційного простору нової інформації. 
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СПЕЦИФІКА ЖАНРІВ МЕДИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У 

ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ 

У статті розглянуто особливості жанрової варіативності англомовного 

інтрапрофесійного й професійно-непрофесійного медичного дискурсу, 

проаналізовано шляхи їх відтворення у процесі перекладу.  

Ключові слова: медичний дискурс, інтрапрофесійний медичний дискурс, 

професійно-непрофесійний медичний дискурс, жанрова варіативність. 

Останнім часом у теорії й практиці перекладу помітна тенденція до 

диверсифікації об'єкту аналізу: поруч із традиційними компонентами 

теоретичних моделей перекладу відзначається присутність складних концептів, 

які допомагають осягнути механізми мовної та екстрамовної взаємодії людини 

й суспільства. До таких концептів, досліджуваних в рамках перекладацького 

аналізу, належить, зокрема, жанр.  

Метою статті є дослідження жанрової варіативності англомовного 

медичного дискурсу та можливостей її відтворення у процесі перекладу. 

Сучасні дослідники розуміють жанр як типологію гібридного зразка, 

одночасно конвенційну й динамічну, яка існує на перетині тексту й контексту, 

тексту мови оригіналу (МО) й мови перекладу (МП). Згідно з класичним 
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визначенням Поворознюк Р. В., жанр - це «... стійкий тип тексту, об'єднаний 

єдиною комунікативної функцією, а також подібними композиційними й 

стилістичними ознаками» [4, с. 160]. Снітовська О. Й визначає його як 

«прагматичну соціопсихокогнітивну категорію мовного поля, тобто мови в 

процесі спілкування, формування дискурсів, яка включає в себе способи 

подання типової ситуації у вигляді конкретних комунікативних тактик і 

комунікативних кроків розгортання дискурсу» [5, с. 115]. 

Розділяючи поняття тексту, жанру й дискурсу, вчені вбачають у наявності 

конвенціональних та інтенціональних складових демаркаційну лінію, що 

розмежовує жанр і дискурс, а в структурності (композиційності) - грань поміж 

жанром і текстом. Остання характеристика, однак, типова лише для дискурсів 

вищого порядку або вторинних жанрів, за М.М. Бахтіним. При їхньому аналізі 

необхідно враховувати прототипну конфігурацію розгортання того чи іншого 

дискурсу, яка визначається його стандартними прагматичними показниками 

(інтенціями, мотивами, інтересами, налаштуваннями, цілями, тактиками, 

стратегіями) й екстралінгвістичними умовами провадження взаємодії. Жанри є 

природно сформованими дискурсивними форматами, що припускають деяку 

рецептивну наступність із боку адресата.  

Дж. Суейлзу вдалося об'єднати категорії жанру, дискурсу й тексту, 

запропонувавши складну ієрархічну концепцію. На його думку, жанри являють 

собою класи комунікативних подій, ідентифікаційним критерієм яких є 

комунікативна мета. Приналежність до жанру визначається «родинною 

подібністю». Тексти, що відносяться до одного жанру, розрізнюються за 

ступенем прототиповості [8]. Таким чином, взаємозумовленість жанру й 

дискурсу виявляється наступним чином: будь-який текст, що належить до того 

чи іншого жанру, реалізується в рамках дискурсу. Комунікативна мета, яка є 

невід'ємною ознакою дискурсу, впливає на формування жанру і його 

внутрішню структуру.  

Концепція жанру як семіотичної категорії утвердилася в теорії й практиці 

перекладу в 70-80-тих роках на хвилі захоплення дослідженнями перекладу як 
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різновиду міжкультурної комунікації. Зв'язок жанру з перекладом 

досліджували, зокрема, представники німецького функціоналізму (К.Райсс, 

Г.Вермеєр), проте акцент на тексті як матеріалі й об'єкті перекладу вперше був 

зроблений в рамках текстоцентричного підходу (його представниками є 

Б. Хатім і Й. Мейсон, М. Бейкер, А. Нойберт тощо). Переклад сприймався ними 

як ланцюжок операцій зі створення нового тексту шляхом переробки оригіналу 

з залученням різноманітних мовних та екстралінгвістичних компонентів 

(наприклад, соціокультурного оточення). У цьому випадку саме жанр 

уможливлював процеси розуміння сенсу оригіналу й створення перекладу.  

Жанр стає культурно-специфічною категорією, відображенням процесу 

вербалізації навколишньої реальності. У перекладацькому ж аспекті 

перевтілення жанрів у цільовій культурі є прикладом соціалізації (тобто 

здатності перекладача створити нову дискурсивну форму, втілити в слова нову 

реальність).  

Не менш проблематичним є завдання з дослідження транскультурних 

жанрових різновидів (тобто жанрів, які повністю збігаються за основними 

характеристиками, хоч і функціонують у різних культурах). Транскультурні 

жанри Б. Вітош називає трансгресивними (gatunek transgresyjny), підкреслюючи 

їх перехідність, різний ступінь генетичної близькості до оригіналу. Дану групу 

цікаво досліджувати на прикладі медичної кореспонденції. У зв'язку з цим 

Козиряцька С. А. пропонує іменувати подібні мовні жанри «трансжанрами», 

оскільки в культурах присутні певні жанрові генотипи, які відрізняються одне 

від одного назвами або визначеннями, долученими до загального 

найменування; функціонують у різних стилях, але реалізують аналогічні 

стратегії [3, с. 523].  

Разом з поняттям трансжанру необхідно згадати категорії 

«інтердискурсивності» й «інтержанровості», що безпосередньо стосуються 

об'єкта нашого дослідження, тобто жанрових особливостей перекладних 

медичних текстів. Спеціальні дискурси формуються з мов різних субкультур, у 

той час як інтердискурс допомагає членам різних соціальних груп спілкуватися, 
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досягаючи порозуміння. Іншими словами, інтердискурс поєднує окремі 

спеціалізовані дискурси, що взаємодіють між собою. 

Як об'єкт перекладацького аналізу жанр може розглядатися в трьох 

аспектах:  

1) соціально-комунікативному аспекті, що актуалізує зв'язок між 

комунікантами, а також реалізацію їх комунікативних намірів у оригінальній та 

цільовій лінгвокультурній площині;  

2) формальному аспекті, що актуалізує ступінь відповідності того чи 

іншого жанру очікуванням цільової аудиторії, які формуються в процесі 

створення й сприйняття тексту в тому чи іншому соціокультурному 

середовищі; 

3) когнітивному аспекті, що відображає те, як культури МО й МП 

організовують і трансформують навколишню дійсність. Таким чином, 

належність комунікантів до одного професійного осередку визначається не 

стільки спільністю їх цілей і фонових знань, а ступенем обізнаності про жанрові 

складові сфери експертної комунікації.  

Наприклад, науковці, що бажають опублікувати статтю в англомовному 

медичному журналі, повинні спочатку привести текст у відповідність з 

Ванкуверськими стандартами цитування, в англомовному гуманітарному 

журналі - з Гарвардськими стандартами. 

З точки зору структури, жанри складаються з ряду конвенцій, які         

Хацер Г. О. визначає як «загальноприйняті принципи, процедури або форми, 

які дозволяють досягти взаєморозуміння між автором і читачами, а також 

наділяють учасника правами й обов'язками» [6, с. 153]. Серед них: регістр 

комунікації, модальність, термінологічна насиченість, ідіоматичність, 

використання невербальних (графічних) елементів тощо. В. Орлиновскі і 

Дж. Єйтс пропонують додати до списку жанрових конвенцій також канал 

комунікації (телефоном, особисте спілкування, у письмовій формі) та 

оформлення (списки, таблиці) [7, с. 13-35]. У різних жанрах питома вага й 

розподіл конвенцій може варіювати: наприклад, в патентах основну роль 
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відіграють конвенції структурного, інтратекстуального характеру, а в 

лікарських вкладишах - регістр (тенор) комунікації.  

Так, у рамках нашого дослідження ми вирізняємо низку перекладних 

медичних жанрів, спрямованих на пацієнта (нефахівця): листки-вкладиші, 

перед- та післяопераційні інструкції, опитувальники, інформовані згоди (ІЗ), та 

низку перекладних медичних жанрів, спрямованих на лікаря (фахівця): 

епікризи, медичні статті, монографії. Окрім належності до дискретного або 

недискретного різновиду медичної комунікації, ці жанри в теоретико-

гносеологічному аспекті мають наступні характеристики:  

1) рефлективність, взаємопов‘язаність і наступність (епікриз є професійно-

зорієнтованим виявом хірургічної документації, в рамках якої його 

непрофесійно-зорієнтованим відповідником є перед- та післяопераційні 

інструкції для пацієнтів, реалізація жанру опитувальників та ІЗ передбачає 

двофазовий процес, в якому обов‘язково присутній діалог «лікар-пацієнт» за 

посередництва перекладача, листки-вкладиші читають як пацієнти, так і лікарі 

(фармацевти), а наукові медичні статті й монографії переписуються 

(фрагментарно) доступною мовою задля включення в інформаційно-

просвітницькі матеріали); 

2) різний ступінь цільової біомедико-культурної адаптації: деякі жанри 

медичних текстів позначені культурною лакунарністю (епікризи наявні лише в 

слов‘янській біомедичній парадигмі), деякі є результатом культурної 

трансплантації (ІЗ), ще інші переживають стадію акультурації (перед- та 

післяопераційні інструкції, які в слов‘янській біомедичній парадигмі існують 

лише в усному, а не письмовому втіленні); 

3) перехід до іншої жанрової групи в результаті перекладацького 

посередництва, яке порушує жанрово-стильову домінанту оригінальних текстів 

(перекладені листки-вкладиші й ІЗ стають в українськомовній біомедичній 

парадигмі медичними жанрами, спрямованими на лікаря (фахівця)).  
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Загалом характер медичної комунікації задається перш за все її 

спрямованістю. П. Лінелл поділив зразки фахової комунікації на три основні 

групи: інтрапрофесійні, тобто призначені для представників однієї галузі, 

інтерпрофесійні – для представників суміжних галузей та професійно-

непрофесійні (professional-lay), де фахівці виступають агентами, а нефахівці – 

клієнтами [1, c. 143]. Медичний дискурс розвивається в усіх трьох іпостасях, 

проте довгий час об’єктом перекладознавчого аналізу ставали або 

інтрапрофесійні медичні тексти (підручники, інструкції, статті), або 

професійно-непрофесійні довідкові матеріали для пацієнтів, науково-популярна 

література на медичні теми, а також особливості комунікації «лікар-пацієнт». 

Лише з оформленням у англомовній культурі Community Interpreting 

(громадського перекладу) в окрему галузь виникла необхідність у дослідженні 

інтерпрофесійного медичного дискурсу. На жаль, мова української медицини 

розвивається шляхом запозичення структури, оформлення наукових текстів і 

галузевої терміносистеми. К. Шеффнер називає подібні спроби 

«гібридизацією», а тексти – «гібридними», тобто такими, що позначені 

очевидним впливом норм і правил мови оригіналу [2, c. 104-107]. 

Медичні жанри можуть існувати як незалежно одне від одного, так і 

утворювати систему або ланцюжок, «якщо їхні цілі й форми перетинаються» [7, 

с. 13]. Система жанрів «публікація в медичному журналі», наприклад, включає 

чорновий варіант рукопису, тексти рецензій та лист редакційної колегії про 

прийняття статті до публікації. Якщо ж медична стаття буде друкуватися в 

перекладі, до даного ланцюжку жанрів додаються один (або декілька) варіантів 

тексту МП, редакторські правки й фінальний варіант статті, який публікується 

в спеціалізованому журналі. 

Отже, жанр є центральною категорією сучасної теорії та практики 

перекладу не тільки художніх, а й спеціальних (медичних) текстів. Жанрова 

ієрархія, а також норми й конвенції, що визначають характерні особливості 

того чи іншого жанру, мають динамічну природу й видозмінюються під 
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впливом взаємодії культур МО й МП. Специфіка жанрів медичної комунікації 

визначається соціально-семіотичною моделлю взаємодії комунікантів і 

культурно-специфічним концептуальним апаратом, властивим галузі медицини. 
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У статті з’ясовано сучасний підхід до кваліфікації категорії заперечення як 

модусної поняттєвої категорії релятивного типу, висвітлено різні підходи до 

структурування цієї категорії в руслі традиційних та новітніх лінгвістичних 

парадигм. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Категорія заперечення як модусна поняттєва 

категорія релятивного типу має складну неоднорідну структуру. Модусними 

називають категорії, що забезпечують можливість суб’єктивної інтерпретації 

мовцем певного змісту [10, с. 17]. Функціонування цих категорій слушно 

аналізують у контексті когнітивної та комунікативної діяльності людини, 

оскільки оцінювання є ситуативно залежним мисленнєвим процесом, що 

виявляє досвідні знання, емоції, інтереси, соціальні якості мовця. З огляду на 

багатоплановість оцінних тлумачень модус класифікують як метакатегорію, що 

охоплює різні модусні категорії. Зокрема, О.А. Кобрина зараховує до них 

оцінність, модальність, емотивність, евіденційність, приблизність, 

персуазивність і заперечення [5, с. 90].  

Питання про належність категорії заперечення до модусних категорій не є 

новим у мовознавстві. До обгрунтування терміна «модус» українські та 

іноземні лінгвісти упродовж тривалого часу дискутували про співвідношення 

категорій заперечення та модальності. Одні дослідники наголошували та 

різнорідності цих двох категорій, а інші фіксували між ними функціональну 

взаємодію, але кваліфікували їх як різні категорії, ще інші тлумачили категорію 
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заперечення як складову категорії модальності. Ідею функціональної 

різноманітності категорій заперечення та модальності підтримували також 

В.М. Бондаренко, О.О. Звєрєва, В.В. Юхт та ін. Неоднакове витлумачення 

зв’язку між цими категоріями було зумовлене передусім різними підходами 

дослідників до визначення сутності заперечення.  

Мета нашої статті полягає в з’ясуванні сучасних підходів до визначення 

категорії заперечення та типологізації її структури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Модусний статус категорії 

заперечення засвідчують її численні зв’язки з іншими модусними категоріями. 

Зокрема, заперечення активно використовують у формуванні модальних, 

персуазивних, оцінних та емоційних модусів висловлювання. Модусна 

категорія персуазивності охоплює різнорівневі мовні засоби, що вказують на 

вірогідність повідомлюваного [10, с. 39; 7, с. 22]. Позитивне значення цієї 

категорії, тобто впевненість мовця, є здебільшого імпліцитним, тоді як 

вираження невпевненості потребує спеціальних засобів.  

Найбільшою мірою заперечення перетинається із вираженням 

персуазивного значення невпевненості. Сумнів взагалі за своє суттю є 

критичною рефлексією, що грунтується на запереченні власної обізнаності. 

Тому всі лексичні й лексико- граматичні засоби вираження сумніву (вагатися, 

сумніватися, знітитися, очевидно, ймовірно, либонь, заледве чи, нібито, 

мовбито, хтозна та ін.) репрезентують внутрішньо- рефлексивне заперечення 

мовця. 

Заперечне значення невпевненості в українській мові актуалізують такі 

частки як: ніби, нібито, начебто, наче, неначебто, неначе, немов, немовби, 

немовбито, пор.: У кучерявому розпущеному волоссі Жоржетти вона такої 

[шпильки] нібито не помітила…(Г. Тарасюк); Такий не впевнений у синові? 

Начебто ні. Проте  не знаю, не знаю (Ю. Мушкетик). Прикметно, що деякі з 

них безпосередньо мітять граматичні маркери заперечення у своїй структурі 

(пор.: немов, немовби, немовбито, неначе, неначебто), що також свідчить про 

близькість семантики невпевненості й заперечення. Використання модальних 
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компонентів із семантикою невпевненості у формально заперечних реченнях 

спричиняє формування стверджувального модусу висловлювання, пор.: Ніби 

ти  не чув від друзів і знайомих, що таке закордонні стверджування 

(Є.Кононенко) – Ти ж чув від друзів, що таке закордонні стверджування; Наче 

ти насправді не знаєш хто у твого друга в лікарні лежить, а хто на волі 

(Валерій і Наталя Лапікури) – Ти ж знаєш, хто у твого друга в лікарні лежить, 

а хто на волі. Тобто можна зробити висновок, що такі конструкції з непрямим 

запереченням прямого заперечення зручні для передавання докору, подиву. 

Обурення з приводу неадекватної реакції співрозмовника. 

Характерно, що за допомогою заперечення мовці реалізують не лише 

персуазивне значення невпевненості, а й протилежне йому значення 

впевненості, пор.: безперечно, без сумніву, неодмінно, без варіантів, поза 

сумнівом, не інакше. Вираження впевненості через заперечення є особливо 

переконливим, оскільки воно створює ефект зваженості думки, ніби мовець 

пропускав протилежні варіанти, але відкинув їх як хибні і тепер впевнений 

лише в повідомлюваному, напр.: Але без сумніву цей вечір дуже вплинув на 

Івана Кириловича та якоюсь мірою штовхнув його до науки (В.Дрозд); Тарас 

Березовець: Кіна не буде: Раду розпустять без варіантів (Українська правда, 

04.09.08); 

Семантична структура категорії персуазивності є не лише за ступенем 

суб’єктивної впевненості або невпевненості мовця, а і на основі його розумово 

дослідної оцінки ймовірності висловленого. На основі цього в межах модусу 

персуазивності виділяють значення можливості  /  неможливості, ймовірності /  

неймовірності, необхідності , неминучості висловленого [10, с. 45].  

Отже, категорія заперечення тісно пов’язана з модусною категорією 

персуазивності. Заперечні одиниці беруть безпосередню участь у вираження 

різноманітних, і навіть прямо протилежних, значень можливості і неможливоті 

дії, впевненості і невпевненості мовця. 

Також, категорія заперечення дуже тісно взаємодіє з модусною категорією 

оцінки. Дослідники неодноразово відзначали оцінний характер заперечних 

одиниць [1, с. 210; 4, с. 67]. 
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Катрегорія оцінки в сучасній українській мові досить багатогранна 

семантично й складна структурно, що уможливлює вираження різних видів 

оцінки [6]. Заперечення спеціалізується на відкиданні певних припущень. 

Цілком зрозуміло, що відкидають те, що не подобається, або те, що видається 

неправильним. Таким чином заперечення, справді, виявляє широкі можливості 

для вираження негативної оцінки. 

Характерно, що деякі дослідники взагалі не встановлювати чітку 

відповідність на рівні комунікативних актів між ствердженням і схваленням та 

запереченням і несхваленням, позаяк стверджувальне висловлювання 

маніфестує згоду із співрозмовником і позитивну оцінку його комунікативної 

діяльності, заперечний комунікативний акт, навпаки, незгоду з партнером і 

негативну оцінку його переконань. Саме тому поєднання ствердження і 

позитивної оцінки та заперечення і негативної оцінки актуальне, але не 

однозначне явище. 

У мовознавстві відома традиція зближувати поняття оцінки й емоційності, 

а засоби їх вираження називати синкретичним терміном «емоційно-оцінні» [10, 

с. 76]. Проте більш переконливим видається трактування категорій оцінки та 

емоційності як самостійних, переважно семантичних категорій [9, с. 36], що 

можуть одночасно формувати цілісне емоційно-оцінне тло висловлювання. 

Модусний характер заперечення також уможливлює функціонування 

синкретичних заперечно-емоційних мовленнєвих одиниць. Зокрема, 

комплексне вираження заперечення й певних супровідних емоцій характерне 

для загалу неспеціалізованих заперечних засобів. Удаючись до нетипових 

виразників заперечення, мовець сигналізує про свій особливий емоційний стан, 

прагне якомога експресивніше передати його співрозмовникові, щоб певним 

чином вплинути на його поведінку. 

Категорія заперечення належить до модусних поняттєвих категорій, які за 

своїм функціональним навантаженням є поняттєвими категоріями 

релятивного, або операційного типу. Вони забезпечують формування 

семантичний співвідношення перетворюється в пропозицію після того, як 
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вибрано релятивний предикат  й заповнено всі «місця» релятивної схеми  

[5, с. 45]. Поняттєві категорій не однорідні. Одні з них формуються у 

свідомості, а потім виявляється в мові внаслідок відображення певних 

параметрів дійсності, інші категорії, зокрема модусні, базується не на дійсності, 

а на особливостях людської свідомості, її здатності до інтерпретації та будови 

семантичних структур.  

Поняттєві категорії в мовознавстві структурували за допомогою 

функціонально-семантичного поля (ФСП). Власне термін «поняттєва категорія» 

не фігурує у функціонально-семантичних дослідженнях, оскільки, на думку 

О.В. Бондарка, він більшою мірою стосується логічних категорій [3, с. 8], тоді 

як функціонально-семантичний підхід акцентує увагу на мовних репрезентаціях 

семантичних функцій. 

Концепція ФСП на основі спільної функції заперечення може  охопити 

різнорівневі мовні засоби і чітко встановити їхні функціональні відмінності. З 

іншого боку, такий підхід видається дещо штучним, тому що має чітку 

градацію виражальних засобів за ступенем важливості їхніх ознак, яку важко 

встановити об’єктивно: у різних комунікативних ситуаціях другорядні ознаки 

можуть ставати визначальними.  

У зв’язку з поширенням когнітивної парадигми структура категорій у 

мовознавстві все частіше представлена не у формі поля, а за принципом 

прототипів. Ефективність його застосування до визначення модусних категорій 

(а категорія заперечення є однією з них) у русистиці відзначав М.М. Болдирєв 

[2, с. 15-16]. 

Відомий ще третій структурування поняттєвої категорії заперечення, суть 

якого полягає в окремому вивчення різнорівневих засобів вираження 

заперечення – граматичних, лексичних тощо [8]. Але вони теж мають свої 

переваги і недоліки. З одного боку, розмежування заперечних одиниць між 

різними мовними рівнями є досить умовним, оскільки часто грунтується на 

функціональній взаємодії кількох рівнів мови, а з іншого боку, граматичний, 

словотвірний та лексичний рівні мови репрезентують досить відмінні способи 



240 

вираження заперечення. Їх важко градуювати в межах поля за рівнем 

важливості, бо всі вони спеціалізуються на експлікації заперечення, проте 

займають різні функціональні ніші. Тому окреме визначення різнорівневих 

заперечних одиниць видається цілко умотивованим за умови постійного 

врахування взаємодії між ними. Проте, функціональна різноплановість 

заперечення уможливлює його диференціацію і за іншими важливими 

ознаками, а саме за об’єктом впливу, комунікативно-прагматичними цілями та 

способом мовленєвої  реалізації. 

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що заперечення – продуктивна 

миленнєво-мовленнєва операції, за допомогою якої мовці організовують свою 

когнітивну-комунікативну діяльність. Це відграє важливу роль у інтерпретації 

та пізнанні світу, структурних досвідних знань, диференціації його об’єктів та 

розвитку і регулювання комунікації. Функціональна багатовекторність 

заперечення, активне його використання в мисленнєвій, психологічній та 

мовленнєвій сферах життя зумовлює потребу комплексного і різноаспектного 

вивчення цієї мисленнєво-мовленнєвої операції. 
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У даній статті подано двосторонній міжмовний аналіз дієслів мовлення в 

українській та англійській мовах. Висвітлено спільне та відмінне в 

парадигматичній організації дієслів мовленн,я їх специфіку та класифікаційні 

ознаки. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку мовознавства дедалі 

більшої популярності серед дослідників набувають дослідження дієслівних 

систем, зокрема серед науковців у галузі перекладу, що пояснюється 

складністю та неоднозначністю природи цього феномена. Велика кількість 

робіт вітчизняних та зарубіжних науковців (Гайсина Р. М., Жукова Л. К., 
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Білодіда І. К., Вердиєва Н. Ф., Русанівський В. М.) була присвячена питанням, 

що стосуються організацій дієслівних систем в українській та англійській 

мовах. Для сучасного мовознавства і надалі залишаються актуальними питання, 

пов’язані з вироблення принципів для узагальнення лексико-семантичної та 

парадигматичної класифікації та встановлення специфіки дієслів  

мовлення в сучасних українській та англійській мовах. Недостатня наукова 

систематизація дієслів мовлення, їх специфіка та їх класифікаційні ознаки в 

сучасній українській та англійській мовах обумовлюють актуальність даної 

роботи. 

Мета даної статті полягає у встановленні спільного та відмінного в 

парадигматичній організації дієслів мовлення в зіставлюваних українській та 

англійській мовах.  

Статтю присвячено вивченню однієї з проблем сучасної семантики, 

зокрема аналізу структури лексичного значення і парадигматичних відношень 

дієслів мовлення в українській та англійській мовах. 

Дослідження здійснено на матеріалах синонімічних та тлумачних 

словників.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Дієслова мовлення трактуються 

як категорія дієслів,  що вказують на інформацію про суб’єкт говоріння, його 

комунікативний намір, спосіб мовлення. 

Дocліджуючи лeкcичні oдиниці, вітчизняні та зарубіжні мовознавці 

приділяють увагу функціональним, семантичним та фoрмaльнo-грaмaтичним 

ocoбливocтям caмe дієcлів, оскільки саме цій частині мови властиві різнорівневі 

параметричні oзнaки, щo зумoвлeні ширoтoю oхoплeння ceмaнтичних зв’язків, 

різнорідністю граматичних категорій тa здaтніcтю дo виявлeння cвoїх пaрa-

дигмaтичних і синтагматичних особливостей у рeчeнні [3]. Недарма Потебня 

О.О. кваліфікував дієслово як «найвищу, найбільш абстрактну, найбільш 

гнучку і конструктивну категорію людської мови» [4]. 
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Пaрaдигмaтичні зв'язки тa віднoшeння між лексичними одиницями 

виявляються у результаті aнaлізу їх викoриcтaння у мoві. Для того, щоб знайти 

потрібний cинoнім, який пeрeдaвa в би зміcт якомога вдало, необхідно знати 

значення cлoвa, йoгo віднoшeння дo інших лексичних одиниць та функції у 

мoвлeнні. Нeoбхідним пoпeрeднім eтaпoм для вивчення лексичного складу 

мови, особливостей йoгo cиcтeмнoї oргaнізaції і зaкoнoмірнocтeй є дослідження 

різних лексико-семантичних парадигм - cинoнімічних рядів, лeкcикo-

ceмaнтичних груп (ЛСГ), лексико-семантичних полів (ЛСП) тoщo.  

Словник синонімів української мови до слова говорити пропонує такий 

синонімічний ряд: сказати (повідомити усно про щось), повідати, мекати, 

бурчати, ляпнути, белькнути, процідити, бовкнути, промовити. 

Дієслова розмовляти, говорити, мовляти, промовляти, балакати, 

лопотіти, гелготати означають передавати словами думки, почуття тощо, 

повідомляти про щось. На відміну від дієслова розмовляти, яке не  

передає характеру говоріння, гомоніти, белькотати, жебоніти, відтіняє 

насамперед звуковий бік мови, підкреслює її невиразність, нерозбірливість, 

приглушеність. 

Трактуванням дієслів розповідати, оповідати розказувати, 

проповідувати, повідомляти  є передача інформації усно про кого-, що-небудь, 

передавати словами бачене, пережите тощо. 

Синонімічний ряд дієслів мовлення в англійській мові включають  

такі слова: speak, talk, say, chatter, communicate, discuss, gossip, to inform,  

to comment. 

В англійській мові дієслово speak – одне з найпоширеніших, адже з ним 

пов'язано вираження пропозицій і думок. Дієслова в англійській мові часто 

доповнюються уточнюючими деталями. Ми можемо говорити голосно   (to 

speak loudly, to speak up), тихо (to speak quietly/softly), швидко (to speak fast), 

повільно (to speak slowly), багато (to speak much / a lot).  
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Рисунок 1 – Words Related to Speaking 

Невід’ємною частиною дієслів мовлення в англійській мові є прийменники 

(on, about, of, to, etc.). Наприклад, speak – говорити, speak at – натякати,  speak 

for – висловлюватися на користь, speak out – вимовляти, speak with – бесідувати, 

speak of – відгукуватися; tell – розказувати, tell of – доносити інформацію, tell on 

– жалітися, відмовлятися [6]. 

Із наведених прикладів можна зробити висновок, що в дієсловах мовлення 

як в українській, так і в англійській мовах є багато спільного. Використання 

синонімів та антонімів у мовленні, особливо художньому, завжди зумовлено 

прагненням конкретизувати зображувальний факт, передати експресію, емоції, 

почуття. Лексична парадигма дієслів мовлення показує всю широту та 

багатство мов. Обидві мови мають велике різноманіття синонімів та  

антонімів [7].  

Інший тип парадигматичної організації дієслів мовлення – морфологічна 

парадигма. 

Морфологічною парадигмою називається сукупність усіх граматичних 

форм (грамем) одного слова. Зазвичай парадигми упорядковують, 

розташовуючи грамеми в традиційному порядку. Парадигму дієслова 

розташовують так: 1-ша, 2-га і 3-тя особа однини, потім форми множини.  
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У вітчизняному мовознавстві дослідженням морфологічної парадигматики 

займалися О. В. Болюх, О. О. Тараненко, С. Л. Ковтюх, П. І. Сигеда, 

М. Г. Сердюк. «Парадигма, як зазначає С. Л. Ковтюх, — це не тільки 

формальний зразок, що використовується під час вивчення лексико-

граматичних класів. Парадигма – це також об’єктивна характеристика 

особливостей морфології, показник структури лексико-граматичних класів, їх 

основних категорій» [8, 47]. 

 

Рисунок 2 – Форми дієслова «говорити»  

Розглянемо парадигму дієслова говорити – вихідним дієсловом є інфінітив 

говорити, у дієслова немає форми 1-ї особи однини наказового способу дії ( 

вона ідентична з 2-ю особою однини наказового способу дії). 

Порівняємо, наприклад, наступні речення: Вона говорить англійською, 

Вона говорить по-англійськи, Вона добре говорить – в 2-му і 3-му прикладах, 

незважаючи на відсутність прямого доповнення, дієслово говорити зберігає 

свою природу перехідного дієслова. 

В англійській мові професор А. Смирницький виділив дві категорії виду 

парадигм [6]: 

- Категорія загального виду: 

В теперішньому часі -(е)s (says) (3 особа однини), в минулому часі -ed (ask 

- asked) або використовуючи табличку неправильних дієслів (speak – spoke), в 

майбутньому часі shall (will) +V (She will talk with her mother). 
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- Категорія  тривалого виду: 

Категорія тривалого часу представлена дієсловом to be у форм 

відповідного часу і формою –ing (She is talking with her mother). 

Висновки. Отже, вивчення парадигматичних особливостей дієслова, яке 

характеризується широтою охоплення семантичної сфери, складною і 

багаторівневою структурою своїх значень, дає можливість виявити системний 

характер лексики в цілому, дозволяє повніше й глибше ідентифікувати 

семантику дієслів, сприяє виявленню внутрішньодієслівних зв’язків і 

відношень. 

Ми можемо зробити висновок, що двосторонній аналіз дієслів мовлення 

виявив багато спільного та відмінного. Багато спільного можна знайти в 

лексичних парадигмах дієслів, які показують велике різноманіття синонімів та 

антонімів, багатство лексичного складу мов. Щодо морфологічних парадигм в 

англійській та українській мовах спільного фактично немає. Немає повної 

відповідності і у семантичному плані.  

Аналіз даних показує, що між парадигматичними та синтагматичними 

властивостями досліджуваних дієслів англійської та української мовах існує 

взаємозалежність, яка характеризує ці дієслова як системно організовану 

сукупність лексичних одиниць. 
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У даній статті розглядається певна низка питань щодо походження, 

доцільності та заборони використання інвективної (обсценної) лексики. 

Автором узагальнено основні проблемні питання щодо лінгвокульторологічної 

проблеми вживання табуйованої лексики. 
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Постановка проблеми. Доба постструктуралізму змінила методологічні 

основи лінгвістики і ознаменувала її перехід від нормативної парадигми до 

дескриптивної. Звичайно, мова як акустична система є невід’ємною частиною 

людської діяльності та призводить інтерес до нижчого і нецензурного 

лінгвістичного словника. Незважаючи на різноманітність суджень і оцінок 

обсценної лексики, цілком зрозуміло, що ми стикаємося не тільки з 

стилістичним шаром в мови, але і зі сферою, яка представляє якусь семантичну 

та смислову напругу та виходить за межі філологічних питань.  

 Насамперед ми говоримо про проблеми моральної та естетичної цензури 

в суспільстві. Цілком очевидно що обсценна лексика в Україні не є належним 

чином опрацьованою. Через постійну потребу утверджувати державний статус 
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мови, без належної уваги українських лінгвістів перебуває мовець, реальна 

мовленнєва діяльність української людини в аспекті соціо-психологічних, 

прагматичних інтенцій її мовного існування в сучасному світі. 

Усе, що не є так званою «нормою» в українській мові, донедавна 

вважалось потенційною загрозою її існуванню. Дався взнаки також 

тоталітарний дискурс: «Тоталітарна культура має сталу тенденцію до експансії 

масової комунікації. Мова стає нормативною, ідеологізованою, перетворюється 

на стереотип, кліше [2, с. 8]». Також є відсутність метамовної рефлексії щодо 

обсценної лексики у філологічній та загальній культурі України. Табу на 

еротику та порнографію зникло ще в кінці минулого століття, але вербалізація 

обсценності в усних офіційних сферах викликає ажіотаж, а сакралізація не є 

показовою для цивілізованих суспільств як таких: «У мовному уявленні 

сучасного Заходу взагалі немає співвідношення «норми» і «заниженості» як 

віддзеркалення абсолютних онтологічних (трансцендентних) істин. «Томас 

Манн» і «секс-шоп» не є відповідними рефлексами добра і зла, вони взагалі не 

вступають в ієрархічно-ціннісні відношення [1, с. 257]». Метамовний дискурс в 

Україні «про це» переконує у культурній відсталості і підлітковій незрілості 

духу носіїв мови. Наведемо коментар Анатолія Ульянова на презентацію 9 

липня 2004 р. книжки С. Жадана «Депеш Мод» у Києво-Могилянській академії: 

«Люд аплодував, сміявся, тримався за животи і соромливо опускав очі при 

слові «х*й». У хлопчиків і дівчаток заверталися кишки від радості, коли Сергій 

воістину по-модерністськи жартував, частенько згадуючи «*обаного 

президента», «факін католиків», «тупу бл*дь» та вживаючи інші 

словосполучення, які у звичайного жителя маленького села мали б викликати 

шалене захоплення. Все, що відбувалося, здалось мені своєрідною істерією на 

ґрунті недорозвиненого і неповноцінного українського літературного процесу. 

Європа вже давно пережила подібний «ху**вий жест». У тій же Франції чи 

Німеччині вже давно не непритомніють від матів, голої натури, розмов про 

наркотики та поїдання екскрементів мертвих аквалангістів. Не зомлівають, бо 

втомилися від мертвої законсервованої подібної одноманітності і хочуть, щоб 
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х*й був трохи доповнений смислами. Х*й як х*й лишився у вигляді природного 

етапу розвитку мистецтва. Частиною минулого, яке заслуговує на увагу, але не 

претендує на реінкарнацію або канонізацію. Х*й як х*й – це гарне вчора, але 

вторинне сьогодні. Це більше не радикально [3, с. 72]». 

З поданих вище фактів постає питання, а чому не бореться з нецензурною 

лексикою громадськість Західної Европи? Вочевидь, там у них, уся ця лексика 

вже втратила свою яскравість, як золота монета, що тривалий час переходить із 

рук в руки. З іншого боку, – це суспільне занепокоєння щодо пандемічного 

поширення обсценної лексики у різних сферах українського соціуму, яке 

здається соціальною катастрофою та сильно турбує науковців. 

Для того, щоб збагнути природу обсценності взагалі та її лінгвістичну суть 

зокрема, слід розкрити специфіку та епістемологічну перспективу того табу-

заборони, яке виводить її за межі «сцени життя».  

Мат – слово російського походження, раніше воно означало «голос». 

Експресивної семантики «непристойна лайка» воно набуло під впливом 

асоціацій зі словом мать, яке активно уживається в російській лайці [4, с. 27]. 

Обсценну лексику можна визначати як інвективу, однак, ці поняття не є 

абсолютно тотожними: інвектива може виражатися згрубілою просто 

розмовною (стерво), жаргонною (лох), діалектною (вошкоїд) лексикою. 

Табу – це заборона на певну дію, слово, предмет; у первісному суспільстві 

уважалося, що порушення цієї заборони викличе кару з боку надприродних сил 

[6, с. 42]. Щодо обсценної лексики слід говорити про різновид мовного табу, 

який виникає «з приводу норм пристойності, скромності і сорому (назви частин 

тіла, одягу, фізіологічних процесів, назви еротичної сфери)». Різноманітні 

соціальні та комунікативні табу групуються навколо ідеї людського «верху», 

який асоціюється з духовністю, та людського «низу» (матеріальне, земне 

начало). 

Слово обсценний походить з латинської мови з наявним у ній словотвірним 

гніздом:  

obscena (с. р.) – 1) непристойні cлова або вчинки, 2) статеві органи, 

3) задня частина тіла,4) виверження;  
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obscenitas (ж. р.) – 1) непристойність, двозначність, нахабність вислову, 

2) ганебні, непристойні зображення, 3) не благодатність, тривожність;  

obscenum – статевий орган;  

obsenus – 1 ) огидний, противний, бридкий, 2) непристойний, ганебний, 

3) аморальний, розпусний, 4) страшний, лиховісний, зловісний [4, с. 154].  

На рівні словотвірної структури obscena доволі просте: ob –  поза, sce(a)nus 

– сцена. Етимологію історики пояснюють тим, що у Стародавньому Римі 

актори показували брутальні жарти, надягаючи шкіряні начинені пеніси, отже 

«поза сценою» – це те, що є настільки непристойним, що не може бути 

показане на сцені перед публікою. 

Обсценною лексикою прийнято називати табуйовані (заборонені) 

непристойні (недруковані, нецензурні, нелітературні) слова і вислови. 

Обсценність – це вживання мови, яку вважають відразливою, непристойною; 

саме поняття обсценності охоплює не тільки різнотипні вербальні усні й 

писемні форми вияву, а й невербальні (мову жестів, графіті тощо). Попри 

прозору семантику, це слово назагал ігнорують автори лінгвістичних 

довідкових видань, розглядаючи відповідну лексику в розділі «вульгаризми», 

що викликає небажану термінологічну дифузію.  

Обсценність – це вживання мови, яку вважають відразливою, 

непристойною; обсценність позначає не тільки різнотипні вербальні усні й 

писемні форми вияву, а й невербальні (мову жестів, графіті тощо). 

Поняття непристойності трактується так: непристойністю вважається 

певний вчинок, а у вербальному плані – назва цього вчинку, дії, властивості 

предмета, якщо вони здатні викликати у адресата відчуття своєї надто помітної 

недоречності. Національно-специфічний характер визначає обсяг 

непристойного для певного соціуму, хоча у всіх культурах поняття 

непристойного пов’язана в першу чергу зі статевими органами та їхньою 

функцією.  

З психоаналітичної точки зору, слово є непристойним, якщо за ним 

закріплений відразливий первинний образ, що йде від дитячих відчуттів. На 

думку Е. Берна, найсильніші непристойності стосуються запаху і смаку, а 
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також слизького дотику. Поєднання значень «неприємний запах» і «образа», 

«лайка» звичне для семантичного розвитку слів у різних мовах, наприклад 

англійське offensive 1)образливий, 2)неприємний, противний (про запах), 3) 

наступальний, агресивний.  

Обсценна лексика охоплює такі основні групи слів та їх похідні:  

1. Найменування «непристойних», соціально табуйованих частин тіла – 

«сороміцькі слова»: х*й, п*зда, срака. 

2. Найменування процесу здійснення статевого акту: *бати. 

3. Назви повії, продажної жінки: бл*дь. 

4. Найменування фізіологічних функцій (відправлень): срати, сцяти. 

5.Назви «результатів» фізіологічних відправлень: г*мно. 

Для українського обсценного мовного простору релевантними можна 

вважати такі (непохідні) лексеми: 

1) власне матизми – слова, пов’язані з сексуальною діяльністю: *бати, 

п*зда, х*й, манда, мудак, бл*дь. 

2) обсценна лексика сексуальної сфери: з*лупа, секель, дрочити, м*нєт, 

г*ндон, менстра, поц, п*дарас, х*р, курва, с*ка. 

3) обсценізми несексуальної сфери: срати, сцяти, бздіти, дристати, 

пердіти, гімно, срака, жопа, задниця, гузно.  

Поняття мату дуже відносне, бо «будь-яке визначення такого умовного 

поняття, як «мат», зведеться до того, що «мат» - це те, що ми називаємо матом, 

те, що сприймаємо як мат». Для різних субкультур, регіональних різновидів 

мови поняття мату є різним [5, с. 35]. 

 Деякі слова можуть передавати однаковий сенс (літ. кохатися, розм. 

злягатися, жарг. трахатись, обсц. *батися) – «здійснювати статевий акт», але 

порушення соціального табу в останньому слові надає йому лайливості. 

Підсумовуючи стає зрозуміло, що у сучасних українській та англійській 

мовах є тенденція до так званої демократизації або заниження літературної 

норми мови. Це знаходить відображення у всіх сферах суспільного життя. Без 

знання ненормативної лексики при вивченні мови обійтися неможливо, 

оскільки вона становить досить вагому, невід'ємну частину лексикону. 
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Знайомство з ненормативною лексикою необхідно для розуміння повсякденної 

мови та вміння розшифровувати підтекст, асоціативний план висловлювань. 

Заборона обсценної лесики постійно стимулює її активне вживання. 

Важлива не саме лайка, а в якій мовній ситуації або контексті вона доречна. 

Безліч людей, самі того не підозрюючи, постійно вживають обсценну лексику в 

евфемізірованном вигляді. Лінгвісти давно переконалися, що цілеспрямована 

«мовна політика» в результаті нерідко породжує лише так зване «мовне 

лицемірство». 
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Стаття присвячена проблемам дефініції фразеологічних одиниць та ідіом, їх 

класифікації та лінгвокультурологічним аспектам. Авторка здійснила спробу 

виділити та проаналізувати фразеологізми з компонентом «home/house». 

Дослідницею зроблені висновки щодо існування особливої групи фразеологізмів з 
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компонентом «home/house», про їх особливості використання в мові та 

інтерпретації українською мовою. 

Ключові слова: фразеологізм, ідіома, лінгвокультурологічний аспект, 

компонент home\house. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Фразеологічна картина світу – частина мовної 

картини світу, що склалася в носія мови. В сучасних дослідження під 

фразеологічною картиною світу розуміється «частина наївної мовної картини 

світу», що описана засобами фразеології, в якій кожна фразеологічна одиниця є 

елементом строгої системи та виконує визначені функції в описі реалій 

навколишньої дійсності. Досліджували фразеологічну картину світу 

Н.Ф. Алефіренко, О.А. Корнілова, В.М. Мокієнко, Ю.П. Солодуба та інші, які 

встановили специфічні особливості, такі як універсальність, національна 

специфічність, антропоцентричність, експресивність та фрагментарна 

специфічність. Фразеологізми служать засобом найбільш оптимальної 

вербалізації концептів, оскільки концепти містять конкретно-асоціативні та 

емоційно-оцінні ознаки досліджуваного об’єкта. 

Фразеологічні єдності роблять текст більш яскравим та цікавим. Їх 

неповторність полягає в тому, що значення певного фразеологізму неможливо 

зрозуміти за значенням окремих слів, які до нього входять. Багато людей навіть 

не здогадуються, що н справді фразеологізми мають історичне або літературне 

підґрунтя, яке і пояснює вживання тих чи інших слів. А тому велика частина 

фразеологізмів відображає особливий глибоко національний характер мови 

країни, оскільки пряме значення багатьох фразеологізмів пов’язано с історією 

країни та звичаями предків. Вони часто зустрічаються в розмовній мові та 

літературних творах. Фразеологізми також віддзеркалюють національний 

колорит, а тому, знайомлячись з фразеологією, ми дізнаємося більше про 

країну, культур у та мову. 

За допомогою фразеологічних одиниць об’єктам і людям приписуються 

ознаки, які, в свою чергу, асоціюються із мовною картиною світу, охоплюють 
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цілу дескриптивну ситуацію, виражають оціночне ставлення до неї. 

Фразеологізми є одним із способів відображення мовної картини світу. Мовна 

картина світу формує тип відношення людини до світу, вона визначає норми 

поведінки людини в світі, визначає її ставлення до світу. 

Фразеологія формувалася протягом століть, акумулюючи в собі життєвий 

досвід народу. У фразеологізмах найбільшою мірою виявляється національна 

специфіка мови, вони становлять найбільш образну частину її лексики. 

Найбільш яскраве своє виявлення фразеологізми знаходять у живому мовленні 

народу як в усній, так і в письмовій формі, адже справжнє життя слова 

здійснюється тільки в мовленні. 

Проблема перекладу фразеологічних одиниць (далі – ФО) досить повно 

розглянута у роботах В. Виноградова, В. Комісарова. Такі науковці, як 

Н. Шанський, А. Кунін, Л. Сміт, Н. Амосова широко досліджували питання 

класифікації ФО. Проблемою визначення поняття ФО займалися Ш. Баллі, 

А. Кунін, В. Телія, В. Гак. 

У сучасних мовознавчих працях велика увага присвячена питанню 

взаємодії мови і культури. Мова – це знакова система, де зафіксована не тільки 

реальність, але і символічний всесвіт. Фразеологізми здавна вважаються однією 

зі специфічних рис кожної мови. У цьому аспекті цікавою постає 

етнокультурна маркованість фразеологічних одиниць, тобто вивчення ФО на 

матеріалі української і англійської мов згідно з лінгвокультурним підходом. 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що на сучасному етапі розвитку 

лінгвістики велика увага присвячена вивченню мови, яку розглядають 

вмістищем знань і пам’яті про матеріальні, соціальні, духовні, культурні 

досягнення і духовні багатства різних народів. На сучасному етапі активізації 

міжкультурного діалогу важливим постає не лише досконале володіння мовою 

іншого народу, але і знання культури, менталітету цього етносу. Саме в цьому 

аспекті фразеологічний склад мови привертає увагу і вимагає уважного 

вивчення, нових підходів та ідей до дослідження ФО як носія етнокультурної 

інформації. 
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Метою дослідження є окреслення етнокультурної маркованості 

фразеологізмів з компонентом на позначення home and house в аспекті 

зіставлення. 

Фактичним матеріалом дослідження є 500 ФО, відібраних з одномовних і 

двомовних словників, а також з тлумачних словників англійської та російської 

мов, а саме: з «Великого англо-російського фразеологічного словника» 

О.В. Куніна, «Англо-українського фразеологічного словника» К. Т. Баранцева, 

«Англо-російського фразеологічного словника Д. І. Квеселевича, «Російсько-

англійського словника крилатих слів» І.О. Уолш та В.П. Беркова, 

«Лонгманського словника англійських ідіом»  та «Кембріджського словника 

американських ідіом». 

Вибір методів зумовлений метою та конкретними завданнями роботи. 

Зокрема використано такі методи: описовий, метод фразеологічної 

ідентифікації (О.В. Кунін); кількісний, зіставний. 

Виклад основного матеріалу. Для семантичної класифікації ми обрали 82 

фразеологізми з компонентом «будинок». Для цього ми в основному 

використовували електронні англо-англійські, англо-російські словники 

фразеологізмів, словники сучасної лексики та ін. 

В англійській мові існує 2 синоніми – «дім» та «будинок» і, взаємодіючі з 

різними словами, вони передають зовсім інші значення. Всі виділені 

фразеологізми ми класифікували за наступними семантичними категоріями: 

1) суспільні заклади; 2) дії; 3) негативне значення; 4) спорт; 5) безпека і 

комфорт; 6) цінності; 7) інші групи. 

Далі подаємо приклади фразеологізмів, що формують першу групу, тобто 

ті, належать до семантичного поля «суспільні заклади»: 1. on the house – 

безкоштовно, за рахунок закладу; 2. house of correction – в‘язниця; 3. house of ill 

repute – бордель; 4. house of many doors – в‘язниця; 5. juice house – винна 

крамниця; 6. the big house – виправна колонія; 7. shit-house – туалет поза 

будинком; 8. hash-house - дешевий ресторан, забізайлівка; 9. headache house - 

винно-водочна крамниця; 10. boarding house – пансіон; 11. call house – будинок 
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побачень; 12. a halfway house - 1) придорожний готель, будинок на пів дороги; 

2)компроміс. 

Фразеологізми зі значенням дії охоплюють одиниці на позначення 

різноаспектних акціональних процесів: 1. bring home the bacon – заробляти на 

життя, забезпечувати родину досягти успіху; 2. bring something home (to 

someone)- зробити щось зрозумілим, очевидним; 3. hit home – попасти в точку, 

в ціль, задіти за живе; 4. see someone home – провести когось до дому; 5. at 

home with -  добре відноситись до когось; 6. be close to home – приймати 

близько до серця; 7. bring down the house – викликати грім овацій, бурю 

аплодисментів; 8. until the cows come home (разм.) – допізна, до безкінечності, 

до кінця; 9. ladybug ladybug, fly away home – з дитячого віршика «божа корівка 

лети до небу …»; 10. get on like a house on fire -  добре ладити з кимось; 11. go 

round the houses – ходити навкруги, не говорити по суті; 12. got to go home and 

get my beauty sleep – припинити; 13. go home to mama – повернутись до 

батьківського дому ; 14. be home free – переконатись в успіху після зробленої 

роботи. 

Фразеологізми з негативним значенням називають дії та стани, що 

супроводжуються неприємним, безнадійним почуттям: 1. house of cards – 

ненадійне положення; 2. a home truth – гірка правда; 3. a house divided against 

itself cannot stand – дім, розділений навпіл – не вистоїть; 4. be nothing much to 

write home about – щось, що не дуже привабливе; 5. chickens come home to roost 

– все повертається сторицею; 6. play away from home – зраджувати; 7. strike 

home – задіти за живе; 8. the lights are on but nobody's-one's home – 

характеристика нерозумної людини; 9. there's nobody home - « у вас всі 

вдома?»; 10. go home in a box – бути вбитим; 11. eat someone out of house and 

home -  разорити когось; 12. hit home – зачепити за живе; 13. hit one where one 

lives – стати на чиєсь місце; 14. people who live in glass houses shouldn't throw 

stones- кажуть про людей, які не бачать себе; 15. crack house – місце, де 

можна дістати наркотики; 16. there wasn't a dry eye in the house – нещастя; 

17. hammer home – переконати когось; 18. get own house in order – вирішувати 

свої проблеми  
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Фразеологізми зі значенням «спорт» використовуються у спортивному 

дискурсі, їхнє значення виражає різноаспектні денотативні ситуації, що 

стосуються перебігу спортивних подій: 1. home on or home in on – переміщення 

д певного місця після сигналу або попередження; 2. home plate -  основа в 

бейсболі; 3. in the home stretch -  біля фінішу; 4. the home straight – фінішна 

пряма; 5. home run -1) велика пробіжка ; 2) в бейсболі спеціальна пробіжка  

3) заробляти гроші.  

Фразеологізми зі значенням безпеки та комфорту представлено такими 

одиницями: 1. be at home – почуватись щасливим, впевниним в житті; 2. a 

woman's place is in the home – місце жінки – її дім; 3. an Englishman's home is his 

castle – мій дім – моя крепость; 4. be home and dry – бути у безпеці; 5. come in 

and make yourself at home – почуватись комфортно; 6. hearth and home - 

домашній очаг; 7. a home away from home – місце краще за дім; 8. East, west, 

home's best – в гостях добре, а дома – краще; 9. my house is your house – 

почуватись як вдома; 10. home is where the heart is – де моє серце – там – мій 

дім; 11. give house room for sth. – знайти вільне місце; 12. give house room for sb. 

– прийняти когось в будинку; 13. keep the home fires burning – зберігти 

родинний затишок; 14. feel at home – почуватись комфортно; 15. make oneself 

at home – почуватись як вдома; 16. keep open house – будинок відкритий для 

всіх. 

Фразеологізми на позначення цінності: 1. wear the pants in the house – бути 

головним в домі; 2. be safe as houses – можна покластись, абсолютно надійний; 

3. the wider we roam, the welcomer home. – чим далі людина від будитку, тим 

бажаніше людина повертається; 4. every dog is a lion at home – будь-хто в 

своєму будинку король; 5. men make houses, women make homes – чоловіки 

створюють дім, а жінки – затишок; 6. charity begins at home – хочеш робити 

хороші справи, починай зі свого будинку; 7. a house is not a home – дій це 

непросто будівля; 8. Burn not your house to fright the mouse away – не ризикуй   

Аналіз семантики лексем, які входять до лексико-семантичного поля 

«Homeland» із використанням методу компонентного аналізу, дозволив виявити 
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у них наявність таких загальних ознак, які представляються нам релевантними 

для проведення подальшого дослідження: 1) місце народження індивіда; 

2) місце народження батьків (пращурів) індивіда; 3) місце походження народу; 

4) місце, де індивід проживає протягом тривалого часу та яке вважає своїм 

домом; 5) емоційна прив'язаність, яка сформувалася в індивіда до певного 

(«свого») місця; 6) протиставлення певного («свого») місця будь-якому іншому 

(«чужому») місцю.  

Висновки. Аналіз показав, що більша кількість лексичних одиниць або 

побудована на основі контрасту, протиставлення одного місця будь-якому 

іншому (East or West home is best, There is no place like home), або актуалізує 

місце, де суб'єкт або навіть об'єкт здобувають унікальні здібності або якості, 

яких вони не мають в іншому місці (Every dog is a lion at home, Dry bread at 

home is better than roast meat abroad), до якого у суб'єкта сформувалось стійке 

позитивне емоційне ставлення (Every bird likes its own nest).  

У семантиці даних паремічних одиниць знаходять своє відображення 

типові аксіоми поведінки, настанови культури, які задають норми поведінки 

людини, носія даної культури. Батьківщина — це те місце, куди людина прагне 

повернутися після довгої відсутності (The longest way round is the shortest way 

home) і, повернувшись, вона усвідомлює повною мірою всю цінність, всю 

значущість для неї рідних місць (The wider we roam, the welcomer home). 

Залишивши рідні місця, людина позбавляється захисту, підлягає різним 

небезпекам (Far from home, near thy harm) і може, зрештою, остаточно втратити 

зв'язок зі своєю Батьківщиною, з колективом «своїх», перестати бути «своїм» 

для них (Who loves to may roam lose his home). Водночас людина цілком здатна 

прив'язатися до іншого, спочатку «чужого» місця, здатна відчувати до нього 

стійке позитивне емоційне ставлення, знаходячи, так би мовити, нову 

Батьківщину (Where is well with me there is my country).  

Мікропростір в англійській мовній картині світу репрезентовано 

іменниками «home» і «house».  
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Відомо, що для відображення поняття «дім» в англійській мові є дві 

лексеми — «home» і «house», які утворюють, відповідно, два комплекси 

значень. Лексема «home» входить до складу англійських прислів'їв і приказок, 

представлених такими смисловими групами: родинне вогнище, домашній 

затишок, що забезпечують безпеку і комфорт.  
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ ЯК 

МЕТОДОЛОГІЧНОГО КОНСТРУКТУ 

Статтю присвячено дослідженню проблем публіцистичного дискурсу як 

методологічного конструкту. Розглядається специфіка методологічного 

обґрунтування публіцистичного дискурсу, визначаються поняття 

«прагматичний контекст» і «прагматична інтерпретанта» як домінанти 

сучасного публіцистичного дискурсу. 

Ключові слова: публіцистика, дискурс, методологія, методологічний принцип, 

розуміння, інтерпретація. 

Публіцистика  це відкрита авторська мова, звернена до читача і до межі 

насичена соціальною інформацією, що передбачає те, що автор обов’язково 

торкається соціальних питань або розглядає приватні проблеми, але неодмінно 

з соціальних позицій. На думку Г.Я.Солганика, це поняття може бути зведене 

до «пучку відносин», в якому головними, визначальними виступають ставлення 

до дійсності й тісно пов’язане з ним відношення до тексту [1, с. 6]. Творча 

індивідуальність публіциста здатна виявлятися і в особливій манері письма, і в 

методах подачі інформації, і в тематичних орієнтаціях, і в особливостях 

авторського світосприйняття, а також в обраній ролі.  

Мета статті  дослідити та проаналізувати особливості сучасного 

публіцистичного дискурсу як методологічного конструкту. 

Дослідженням сучасного публіцистичного дискурсу присвячені ґрунтовні 

роботи вітчизняних та зарубіжних учених ( Т. ван Дейк, Л.Г.Кайда, М.Н.Кім, 

Ч.У.Морріс, Г.І.Рузавін, Г.Я. Солганик, А.Г.Спіркін А.Г. та ін.). Але проблема 

методологічного обґрунтування публіцистичного дискурсу залишається 

актуальною. 
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Солганик Г.Я. виділяє дві грані особистості автора публіцистичного 

тексту: «людина соціальна» та «людина приватна». У першому випадку в 

роботі з джерелами інформації використовується соціальний аналіз фактів, 

такому автору властиве об’єктивно-суб’єктивне ставлення до дійсності. У плані 

мислення переважають апологетичний та критичний типи. Перед нами виникає 

три типи публіциста – «пропагандист», «полеміст» і «іроніст». У другому 

випадку факти представлені з позицій індивідуального аналізу, автор прагне до 

суб’єктивності викладу. В якості методів роботи з інформацією постають 

власне інформування та аналіз. Така картина світу властива «репортерам», 

«літописцям», «художникам», «аналітикам» і «дослідникам» [8, с. 81]. Позиція 

автора – це перш за все соціально-оцінне ставлення «до фактів, явищ, подій» [2, 

с. 8]. Публіцист, дотримуючись визначеної позиції з того чи іншого питання, 

завжди прагне до її обґрунтування. Публіцистична відкритість в тому і полягає, 

що публіцист «сміливо ділиться з читачами своїми міркуваннями без всякої 

складної опосередкованості» [3, с. 217]. 

Категорія «Іншого» в соціогуманітарних науках має своє вираження: 

зазвичай це так звані «чужа» мова і «чужі» тексти. Ставлення «Я – Інший» на 

мовному рівні виглядає як інтерсуб’єктність (міжсуб’єктний онтологічний 

простір), а на текстовому – інтертекстуальність (міжтекстовий онтологічний 

простір). Таким чином, категорію «Я – Інший» можна представити у вигляді 

логічного ланцюга:  

1) преконструктний сенс народжує висловлювання, яке інтерсуб’єктне за 

своєю природою;  

2) інтерсуб’єктне висловлювання, у свою чергу, здатне посилати до 

«чужих» текстів, тоді як досліджуване текстове утворення є не що інше, як 

«текст у тексті», або «інтертекст» [3, c. 218].  

В українській мові існує кілька способів вираження «чужої» промови: 

пряма і непряма мова, діалог, внутрішнє монологічне мовлення героя тощо. 

Показниками ж «чужої» промови є частки де, мовляв, що відсилають до мови 

«інших» людей – не учасників діалогу,  яка присутня у свідомості 
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комунікантів. Особливістю їх вживання є позиційна рухливість. Аналізуючи 

межсуб’єктний зв’язок, можна виявити кілька типів відносин як в структурі 

«Я», так і в структурі «Іншого».  

Проблема взаємодії сфер Его та Іншого може бути зрозуміла й 

інтерпретована як інтерсуб’єктне семіотичне поле, всередині якого взаємодіють 

два дискурси – дискурс Автора і дискурс Іншого, які можна назвати дискурсом 

вищого порядку  інтердискурс [5, с. 54]. Інтердискурс експлікує 

неоднорідність мови. Той, хто говорить, виступає в ролі інтерпретатора, у 

функції своєрідного «рупора». Висловлення наповнюється новим змістом: той, 

хто говорить, прагне висловити свій досвід, оцінюючи його з позиції іншого, 

який є тим самим преконструктом, що конструює висловлювання. 

З точки зору документальної комунікації, відносини між автором і читачем 

носять інтерсуб’єктний характер і являють собою «відносини між реально 

існуючими особистостями». При цьому «публіцистична співтворчість», на 

відміну від «співтворчості художньої», передбачає «однозначність» і 

максимальну наближеність читацького сприйняття до авторського задуму [2, с. 

59]. Читач в публіцистиці подібний до дзеркала, в якому відбивається автор. 

Створюючи свого читача, публіцист створює заново і свій власний образ. При 

цьому виникають структури, повністю не тотожні одна одній, а зміна рамок 

сприйняття в публіцистичному тексті «стимулює зміни в змісті, у формі подачі 

інформації, ідей і, в кінцевому підсумку, в когнітивному рівні публіцистики» 

[8, с. 78-79]. 

Будь-яка методологія як «система принципів і способів організації та 

побудови теоретичної і практичної діяльності» орієнтована насамперед на 

шляхи досягнення «істинного і практично ефективного знання» [9]. З 

методологічної точки зору, дискурсивний аналіз публіцистики є синтезом 

дискурсивного аналізу семантичного типу, когнітивної теорії дискурсу, 

сучасних семіотико-теоретичних уявлень про публіцистичну творчість, а також 

комплексного уявлення про індивіда як про сукупність відносин. 
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Розуміння в рамках дискурсивного аналізу семантичного типу 

визначається не як «відтворення і засвоєння існуючого сенсу», а як процес 

«надання висловленню іншого сенсу». У свою чергу, інтерпретація орієнтована 

на «надання сенсу виразам знакової системи» [7, с. 171]. 

Принципи прагматики, запропоновані ще Ч.У. Морісом, були орієнтовані 

на констатацію умов, при яких «знаковий засіб є для інтерпретаторів 

знайомим» [4, с. 75]. Іншими словами, при розширенні завдань в рамках 

прагматичного підходу розуміння та інтерпретація в дискурсі будуються не 

тільки з урахуванням інформаційних умов сприйняття висловлювання, але і в 

контексті «очікування ймовірних цілей учасників» і «можливих мовленнєвих 

актів», скоєних у даній ситуації. Методологічне поле прагматики вибудовується 

в контексті тріади «знак», де прагматичне значення формується як під впливом 

«точки інтенціональності» суб’єкта, так і можливої реакції реципієнта або 

групи реципієнтів на певні стимули. 

В.І. Заботкіна говорить про поняття «прагматичної інтерпретанти» як про 

знання, яке несе «інформацію про обмеження на вживання знаку в залежності 

від основних параметрів прагматичного контексту» [7, с. 178]. Прагматичним 

контекстом публіцистики можна вважати розумові здібності публіциста:  

1) легкість генерування ідей («здатність людини до висування 

найрізноманітніших пропозицій у вирішенні того чи іншого творчого 

завдання»);  

2) здатність до переносу (здатність застосування отриманих навичок при 

вирішенні творчого завдання);  

3) здатність до «зчеплення» понять ( «здатність об’єднувати раніше 

сприйняті факти та враження з новими»);  

4) згортання (прагнення до більш «лаконічного та стислого викладу 

матеріалу»);  

5) зближення понять ( «легкість асоціювання різних понять») [3, с. 86]. 

У зв’язку з цим прагматичну інтерпретанту публіцистики визначаємо як 

соціальне знання публіциста, що інтерпретується в процесі професійної 
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діяльності в параметрах його розумових здібностей. Основою публіцистичного 

менталітету можна вважати соціоцентризм, який виражається в орієнтації «його 

носія на розчинення своєї особистості в якомусь «Ми », будь-якої спільноти, 

яка виступає по відношенню до цього індивіду як вища влада та вища сила. 

Отже, публіцистичний дискурс – дискурс переважно соціоцентричний. 

Дискурс в методологічному розумінні являє собою «сукупність логіко-

методологічних засобів, використовуваних в дослідженні в ході осмислення 

проблеми і розробки характеристики предмета» [6, с. 221]. Як принципи 

дискурсивної евристики Є.П. Прохоров виділяє наступні:  

1) принцип об’єктивності (незалежність істини від дослідника);  

2) принцип свободи мислення (наявність образно-критичного мислення у 

дослідника);  

3) принцип системності (наявність взаємозв’язку структурних частин 

досліджуваного явища та його середовища);  

4) принцип причинності (принцип детермінізму змін);  

5) принцип розвитку (публіцистика як ланцюг якісно-кількісних 

трансформацій); 

6) принцип відносності (нескінченності наукового пізнання);  

7) принцип відповідності (необхідність співвіднесення фактів, ідей і 

концепцій з отриманим знанням);  

8) принцип додатковості (необхідність розрізнення протиріч формально-

логічних і органічних); 

9) принцип конкретності істини (розуміння нерозривної цілісності знання, 

його гармонійності);  

10) принцип активності (наявність креативно-методологічних 

установок у дослідника) [6, с. 81].  

Дискурсивна евристика як методологічна позиція в публіцистиці дозволяє 

поєднувати як принцип раціоналізму, так і принцип релятивізму. Перший як 

методологічний принцип визнає «розум основою пізнання та поведінки 

людей», а другий орієнтований на «відносність й умовність змісту пізнання», 
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«відмова від визнання спадкоємності в розвитку знання», а також на 

«перебільшення залежності процесу пізнання від його умов» [8, с. 83]. На нашу 

думку, поєднання даних методологічних принципів здатне адекватно виявляти 

як нові теоретичні, так і нові практичні знання в публіцистиці.  

Механізм розуміння / інтерпретації нового знання в дискурсивних 

публіцистичних практиках може сприйматися як «процес формування 

теоретичних моделей і законів», що представляє собою наступний алгоритм:  

1) побудова теоретичної моделі;  

2) адаптація теоретичної моделі до процесу проведення експерименту, 

висунення гіпотези;  

3) застосування гіпотетичної моделі до «якісної різноманітності речей» [3, 

с. 39].  

Дискурсивні публіцистичні практики як об’єкт інтерпретації, у свою чергу, 

відображають «вивчення різних проблемних ситуацій, соціальних протиріч, 

пошук відповідей на вирішення соціально-політичних, економічних, моральних 

та інших питань, на аналіз і прогнозування соціальних наслідків» [3, с.  42].  

Г.І. Богиня виділяє три типи розуміння:  

1) семантизоване розуміння («декодування одиниць тексту, які виступають 

в знаковій функції»);  

2) когнітивну увагу («розуміння, що виникає при подоланні труднощів в 

освоєнні змісту»);  

3) розпредмечуваності розуміння («розуміння, яке необхідне при 

діяльності з ідеальними реальностями»). При цьому розуміння тексту як 

філологічна проблема визначається як «звернення досвіду людини на текст з 

метою освоєння його змістовності» [6, с. 145]. 

Н.А. Шехтман говорить про те, що «моделюючи процес розуміння, ми 

прагнемо до осягнення певної цілісності явища». Е. Гуссерль, вивчаючи 

рефлексії переживання з позицій їх цілісності писав, що «повна ясність є мірою 

всякої істини», при цьому на основі як «конкретно здійсненого досвіду», так і 

«різноманітної системи правил» неможливо встановити «подальше протікання 

досвіду». У зв’язку з цим К.-О. Апель стверджував, що науці необхідна 
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раціональна аргументація, орієнтована на «значимість універсальних етичних 

норм» [6, с. 147]. 

Таким чином, публіцистичний дискурс являє собою методологічний 

конструкт, що характеризується певними особливостями. По-перше, ця система 

методологічних операцій, спрямована на збір, обробку і поширення соціальних 

знань в суспільстві, являє собою дискурс соціоцентричного типу, в якому 

суб’єктність коливається від людини «соціальної» до людини «конкретної». 

Інтерсуб’єктний характер пізнання в публіцистичному дискурсі визначає 

поєднання методологічних принципів раціональності (пошук істини та 

істинності в публіцистиці) і релятивізму (залежність процесу творчого пізнання 

дійсності від характеру соціальних умов). 

По-друге, прагматичний контекст публіцистичного дискурсу звернений до 

особистості самого публіциста і складається з його розумових здібностей. 

Складовими прагматичного контексту публіцистики є «соціальна реальність», 

«соціальне знання» і «суб’єкт» як особистість та функція. 

Розуміння та інтерпретація публіцистичного дискурсу будуються на основі 

принципів дискурсивної евристики. Реалізація даного принципу можлива 

тільки в інформаційному суспільстві відкритого типу. 
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На сучасному етапі розвитку мовознавства, лінгвокультурології і 

транслятології необхідність вивчення функцій прецедентних феноменів як 

складових когнітивної бази лінгвокультурної спільноти не викликає жодних 

сумнівів. Особливо це актуально для аналізу англійського медіа дискурсу, який 

поступово стає наднаціональним, глобальним. Потреба у вивченні 

особливостей функціонування прецедентних феноменів у медіадискурсі також 

зумовлена можливістю їх використання як засобів впливу на суспільну 
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свідомість та формування національної ідеології. Серед прецедентних 

феноменів виділяються прецедентні тексти і ситуації. Вербалізація 

прецедентних феноменів відбувається за допомогою символів прецедентних 

феноменів, які входять до когнітивної бази, багаторазово відтворюються у 

мовленні для актуалізації тексту чи ситуації і пов’язаних з ними конотацій.  

Оскільки прецедентні феномени є однією з базових характеристик мовної 

особистості, їх дослідження сприятиме з’ясуванню мовних форм інтеграції 

членів лінгвокультурної спільноти та засобів вираження їх ідентичності. 

Дослідження національно-прецедентних феноменів лінгвокультурної спільноти 

дає змогу виявити особливості функціонування її когнітивної бази, домінантні 

культурні цінності, важливість культурних процесів минулого і сучасності та 

той вплив, який ці процеси здійснюють на формування та зміну когнітивної 

бази.  

Актуальність вивчення прецедентних феноменів зумовлюється увагою 

лінгвістів до питань, пов’язаних з вивченням мовної особистості (Л.П.Іванова, 

Ю.М.Караулов). Загально відомі праці науковців (Д.В.Багаєва, Н.Д.Бурвікова, 

І.В.Захаренко, Ю.М.Караулов, В.Г.Костомаров, В.В.Красних, І.М.Міхалєва, 

Ю.Є.Прохоров, Ю.А.Сорокін, О.Є.Супрун, О.В.Тупчій), в яких відображено 

поняття «прецедентний текст», «прецедентне висловлення», «прецедентний 

феномен», «прецедентне ім’я».  

Найбільш докладне висвітлення концепція прецедентного імені отримала 

в працях Д.Б. Гудкова [2], який, у свою чергу, обґрунтовує свою теорію, 

посилаючись на більш ранні роботи в цій області, а також теорію 

інтертекстуальності російського філософа М. М. Бахтіна [1] і французької 

дослідниці літератури і мови Ю. Кристєвої. 

Активно досліджується воно й у лінгводидактиці. Зокрема, певні аспекти 

функціонування прецедентних феноменів як засобів формування вторинної 

мовної особистості висвітлені у низці наукових розвідок російських 

дослідників (Д. Гудков, І. Каурцева, О. Сандрікова,). Так, і досі немає чіткої й 

однозначної дефініції поняття «прецедентність», що, на думку Д. Гудкова, 



269 

зумовлене складністю й діалектичністю цього поняття [2, с. 102]. Різноманітні 

погляди вчених на природу прецедентності надають змогу виокремити широке 

й вузьке тлумачення цього поняття: прецедентні феномени є одиницями 

ментального поля, когнітивної бази носія національної мови . 

Метою нашого дослідження є виявлення лінгвокогнітивних та 

функціонально-прагматичних характеристик прецедентних феноменів у 

англійському медійному дискурсі та з’ясування і опис проявів інтерференції з 

комунікативно-прагматичної перспективи, які виникають при інтерпретації 

висловлень із прецедентними феноменами. Поставлена мета нашого 

дослідження передбачає розв’язання таких завдань: 

— розкрити особливості вживання прецедентних феноменів у сильних 

текстових позиціях та з’ясувати їх роль як виразників соціальних та культурних 

цінностей в англійському  медіадискурсі; 

 —  з’ясувати роль прецедентних феноменів у організації та 

структуруванні концептів всередині такої концептосфери; 

 — визначити статус прецедентних феноменів у вербалізації концепту та 

з’ясувати роль прецедентних феноменів у творенні когнітивного образу 

концепту;  

— виявити відмінності у використанні прецедентних феноменів для 

вербалізації концепту у статтях про Brexit (вихід Великобританії з Євросоюзу). 

Сутність прецедентного феномену полягає в забезпеченні культурної 

континуальності як в синхронії (між окремими субкультурами), так і в діахронії 

(між різними етапами розвитку національної культури). Під терміном 

«прецедентність» розуміємо посилання до прецеденту, яким може бути інший 

твір, його персонаж, мотив, ситуація як елемент сюжету, сюжет в цілому, фраза 

персонажа чи автора тощо [6, c. 54-55]. Його активізацію виражають 

прецедентними іменами, висловленнями, ситуаціями, які асоціюються з 

прецедентним текстом. Вибір того чи іншого джерела чи прецедентного 

феномену залежить від прагматичного наміру автора, теми та ідеї статті, 

впливу, який автор намагається справити на читача. Завдяки використанню 
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прецедентних феноменів автор, застосовуючи мінімальні мовні засоби, одразу 

створює для читача мисленнєвий образ, через призму якого сприйматиметься 

зміст статті. 

Використання терміну «прецедентне ім'я» при описі процесів іменування 

предметів дозволяє досліджувати причину, що створює можливість подібного 

переходу, - придбання ім'ям властивостей прецедентного. В основі ідеї 

прецедентності  лежить концепція прецедентних текстів Ю. Н. Караулова. Так, 

за визначенням Ю. Н. Караулова, до прецедентним текстів відносяться «тексти: 

а) значимі для тієї чи іншої особистості в пізнавальному і емоційному 

відношенні; б) мають понадособистісний характер, в) тексти, звернення до яких 

відновлюється неодноразово в дискурсі даної мовної особистості »[3].  

В.Красних вважає однією з основних диференціюючих характеристик 

прецедент них феноменів їх здатність :  

1) виконувати роль еталону культури;  

2) функціонувати як згорнута метафора;  

3) виступати як символ феномена чи ситуації (взятих як сукупність 

певного набору диференційних ознак) [4].  

Однією з характеристик прецедентного феномену як елемента інтертексту 

є його експліцитність, яка сприяє адекватному розумінню тексту. 

Д. Гудков та В. Красних виділили соціумно-прецедентні, національно-

прецедентні та універсально-прецедентні феномени.  

Соціумно-прецедентні феномени відомі будь-якому середньому  

представнику певного соціуму (генераційного, соціального, конфесійного, 

професійного тощо) і входять до колективного когнітивного простору, тобто 

феномени, які можуть не залежати від національної культури, а бути спільними 

для певної конфесійної чи професійної групи. Соціумнопрецедентні феномени 

можуть виходити за межі лінгвокультурного простору, бути спільними для 

представників певної, наприклад, професійної групи в різних країнах та в 

різних культурах. Зокрема, конфесійні соціумно-прецедентні феномени 

біблійного походження можуть бути спільними для усіх християнських країн та 
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країн, на культуру яких Біблія та християнство справляли значний вплив, 

використовувались та використовуються в літературі, мистецтві, побуті [1].  

У деяких випадках соціумно-прецедентні феномени можуть виходити за 

рамки свого функціонування лише у цьому соціумі, особливо, якщо певне 

явище стає актуальним на національному рівні. 

Д.Гудков виділяє ще й автопрецедентні феномени, які є відображенням у 

свідомості індивіда певних феноменів навколишнього світу, що мають 

особливе пізнавальне, емоційне, аксіологічне значення для окремої особистості 

[2, с.104].  Однак сам дослідник вказує на умовний характер такого терміна, 

адже прецедент може називатися прецедентом саме тоді, коли він є надбанням 

соціуму.  

Національно-прецедентні феномени відомі будь-якому середньому 

представнику певної національно-лінгвокультурної спільноти. Коли у 

медіатексті вживається прецедентний феномен, який не є інформативним для 

англійської лінгвокультурної спільноти, автори статей його експлікують. 

Національно-прецедентні феномени здебільшого обмежені географічними та 

мовними рамками, іноді вони спільні для декількох країн, які розмовляють 

різними мовами, однак мають спільну культурну традицію, а іноді відмінні для 

двох країн з однією мовою.  

Також виділяємо нетрансформовані (канонічні) та трансформовані 

прецедентні феномени, оскільки за результатами вибірки було встановлено, що 

трансформованими можуть бути також прецедентні імена, а не лише 

прецедентне висловлення. Нетрансформовані прецедентні феномени повністю 

зберігають свою автентичну форму. Трансформовані прецедентні феномени 

поділятимемо на лексичні, граматичні, лексико-граматичні та графемні. 

Найчастішим видом трансформації є заміна одного лексичного компонента на 

інший, завдяки чому досягається акцентуація уваги саме на новому компоненті 

прецедентного висловлення. 

Прецедентні феномени – чудовий варіант для медіа-тексту . Вони вводять 

в оперативну памя'ть знаковості культури , актуалізуючи фонові знання читача , 



272 

інтелектуалізують висказане , проте  звернення до них пропонує творчу роботу 

творець і редактор тексту.  

Прецедентні феномени є одним з основних засобів формування вторинної 

мовної особистості . Якщо поєднати когнітивний і лінгвістичний рівні в 

розумінні природи прецедентності, прецедентні феномени визначаємо як 

інтертекстуальні елементи, що мають масовий характер (тобто відомі 

широкому загалу представників одного національно-лінгвокультурного 

співтовариства),  відтворюються в мовленні й викликають різноманітні 

асоціації з текстами, що є їхніми прототекстами. У  медіа-тексті функціонують 

такі типи прецедентності: ідіоматична, цитатна (масовий тип і афористичний 

тип), номінативна. Особливу увагу в організації роботи над прецедентними 

феноменами  слід звернути на національно марковані одиниці, оскільки цей тип 

прецедентних феноменів відчути складно, а отже й складно зрозуміти 

імпліцитний план висловлювання, що містить цей прецедентний феномен. 

Висновок. Отже, прецедентні феномени становлять один із способів реалізації 

мовної гри в дискурсі мас-медіа. Прецедентні одиниці модифікованої структури 

здатні “інтелектуалізувати” мовну гру, залучити читача до акту спів творення 

глибинного смислу повідомлення. Базовими типами трансформацій є заміна, 

усічення, додавання одного з елементів та контамінація. Нерідко для вираження 

іронії з приводу того, що відбувається або досягнення комічного ефекту автор 

використовує фразеологізм (створює фразеологічний каламбур), підбираючи 

контекст таким чином, що компоненти фразеологізму сприймаються в 

буквальному значенні. 
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У статті уточнено статус трансформації номіналізації як вияву міжмовних 

транспозиційних відношень, з’ясовано причини субстантивації дієслівних 

компонентів англійського речення у процесі його перекладу українською мовою, 

наведено найбільш типові приклади застосування граматичної субстантивації 

в англо-українському перекладі. 
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міжмовна деривація. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Трансформація номіналізації є однією із граматичних 

трансформацій, що застосовується для досягнення адекватності тексту 

перекладу в англо-українській та українсько-англійській мовних паралелях. 

Слід згадати про те, що номіналізація як граматичний процес міжмовного 

характеру знайшов належне висвітлення в працях як лінгвістів, так і 

перекладознавців, навіть попри те, що сам термін почали використовувати 

порівняно недавно (див. праці Є.В. Бреус, А.В. Міхеєєва, В.Г. Гака,  

К.М. Сухенко, О.М. Старикової, О.О. Потебні, В.І. Карабана, Т.Р. Левицької, 

К.А. Кузьміної та ін.) [1; 3; 5; 7; 11]. 
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Слід зауважити, що проблема номіналізації в переладознавчому полі була 

досліджена К.А. Кузьміною, яка захистила дисертацію «Трансформація 

номіналізації в англо-українському та англійсько-українському напрямках 

перекладу». У своїй праці авторка актуалізує увагу на міжмовних 

транспозиційних процесах, пов’язаних із субстантивними заміщеннями у тексті 

перекладу [2]. 

Здійснивши критичний аналіз праць попередників, маємо підстави 

стверджувати, що явище номіналізації є процес, покликаний збільшити 

номінативні елементи за рахунок зменшення дієслівних елементів (або ж 

функцій). Перетворення, охоплені номіналізацією, стають базисом для 

продукування статичної (нединамічної) семантики при паралельному 

зменшенні динамічної семантики мовних елементів вихідного тексту. 

Мета роботи полягає у з’ясуванні причин субстантивації дієслівних 

компонентів англійського речення у процесі його перекладу українською 

мовою та виявленні найбільш типових міжмовних транспозиційних відношень 

в діаді «дієслово – іменник». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Міжмовні транспозиційні 

процеси викликані низкою факторів, з-поміж яких виділять як власне 

структурні, так і комунікативні. Так, зокрема, Є.В. Бреус заважує, що до 

номіналізації в англо-російському перекладі спонукає не стільки відмінності в 

способах граматичного оформлення комунікативної структури, а властива 

російській мові тенденція до номіналіазції або опредмечення дій і процесів, 

тобто вираження їх через віддієслівні іменники, а не через дієслівні форми [2]. 

Водночас відстоюються думки про те, що мовно-системний рівень 

використання міжмовної номіналізації пов’язують із чіткою тенденціє. 

Англійської мови до компресії синтаксичних структур (К.М. Сухенко, 

О.Н. Старікова) [7; 8]. 

Істотно, що в дослідженням мовознавців панує думка про те, що компресія 

синтаксичних структур є дотичною до розвитку бездієслівних речень 

(Е.Бенвеніст, О.С. Снітко та ін.). Подібне явище пояснюють відсутністю у 
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«згорнених» номінативних англійських конструкціях особової форми дієслова, 

яка завдяки своїй здатності концентрувати основні форми та функції інших 

граматичних категорій є більш експресивною, більш семантично насиченою 

одиницею, що більшою мірою, ніж іменник, відносить нас до реальної 

дійсності, для якої більш характерною є динаміка, ніж статистика.  

Нерідко транспозиційні процеси номіналізації пов’язують із когнітивними 

процесами переосмислення категорійного значення дієслова, що, у свою чергу, 

вербалізується мовним знаком. Унаслідок когнітивного осмислення 

категорійних ознак вихідної частини мови з’являються т.зв. віддієслівні 

іменники із новим значенням, в якому поєднані категорійні ознаки 

процесуальності, темпоральності (властиві дієслову) та предметності (властиві 

іменнику).  

Зміни на семантичному рівні, що відбуваються у процесі номіналізації, 

зумовлюють здатність девербативів реалізовувати такі синтаксичні та 

дискурсивні функції: 1) піднімати референтну самостійність позначуваної дії, 

надаючи їх певну ознак певної стабільної матерії, обмеженої в часі і просторі; 

2) уводити девербатив до складу згорненої пропозиції як цілісну одиницю, 

здатну виконувати роль аканта іншої пропозиції; 3)  позначати суб’єкт або 

об’єкт дії у включеній пропозиції, заповнюючи позицію підмета або додатка; 

4) брати участь у перерозподілі комунікативного наголосу в реченні, 

отримуючи високий рівень домінувальності у ролі теми або реми 

висловлювання; 5) організовувати тематичну лінію тексту, отримуючи високий 

рівень домінувальності в позиції підмета; 6) називати дії без просторово-

часових характеристик, безвідносно до діяча або носія ознаки. 

Із позицій перекладознавства важливим видається здатність номіналізації 

змінювати як синтаксичний, так і комунікативний статус пропозиції, 

оформлюючи її речення. 

Далі розглянемо основні причини транформації номіналаізації в англо-

українському напрямку перекладу. Як засвідчує аналіз, основні причини 

застосування такої міжмовної деривації лежать в граматичній, словотвірній, 

жанрово-стилістичній та власне мовленнєвій площинах.  
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Видається пріоритетною думка про те, що трансформація номіналізації є 

наслідком підлаштування перекладу до аналітичних конструкцій англійської 

мови, коли структурування синтаксису відбувається за допомогою складних 

лексико-граматичних конструкцій, що формуються навколо дієслівного центру 

на противагу українським реченням із розмитими межами дієслівного центру. 

Теоретичними підвалинами для такого твердження можуть бути тези, 

висловлені свого часу Е. Сепіром, В.М. Ярцевою, Т.О. Бертагаєвою та ін. про 

те, що в аналітичних мовах основне навантаження припадає на речення, тоді як 

у синтетичних мовах – на слово. Іншим теоретичним аргументом є 

спостереження М.О. Аполлової про особливу організувальну роль англійського 

дієслова-присудка в синтаксисі.  

В українському перекладі, граматика якого реалізується насамперед через 

флексійні вияви, покликані показати граматичні відношення між словами в 

синтаксичних структурах, зникає потреба чіткої організації реченнєвих 

структур із обов’язковим дієслівним центром. Відповідно простежується 

тенденція до спрощення динамічної семантики через міжмовну транспозицію, 

що виявляється в номіналізаційних процесах, якими охоплюються дієслова-

зв’язки, допоміжні дієслова, модальні дієслова, підрядні речення та інші 

синтаксичні одиниці з особовими формами дієслова. До структур вихідної 

мови, схильних до міжмовної номіналізації зараховуємо також англійські 

інфінітивні, дієприкметникові, герундійні форми та утворені на їх основі 

складні комплекси. 

Проілюструємо вищенаведені міркування прикладами. Так, у реченні To 

understand what is happening in the Royal family, TODAY has carried out extensive 

research (https://www.english-corpora.org/bnc/) інфінітивна англійська форма To 

understand зазнає міжмовної трансформації і в українському перекладі більш 

природним буде звучання іменникової конструкції, пор.: Для розуміння того, 

що відбувається в королівській сім’ї, газета «Сьогодні» провела низку 

незалежних досліджень. 
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Іншим прикладом може бути переклад речення із інфінітивною формою в 

ініціальній позиції речення: To evaluate Renaissance writing as only the expression 

of a cultural elite means being highly selective when choosing what material should 

be studied (https://www.english-corpora.org/bnc/). В українському варіанті 

інфінітивна форма зазнає міжмовної номіналізації, що, відповідно, впливає на 

синтаксичне оформлення речення, пор.: Оцінка творів мистецтва періоду 

Ренесансу як вираження культурної еліти може бути необ’єктивною, якщо 

взяти до уваги матеріал, який вивчають. 

В іншому прикладі дієслівний інфінітив, що ускладнює синтаксичну 

конструкцію англійського речення To realise this initiative, we need to design 

drones with the capability of sending goods of various sizes, " he said 

(https://www.english-corpora.org/now/) також відтворюємо в українському 

перекладі номіналізованою одиницею: Для реалізації цієї ініціативи нам 

необхідно розробити безпілотники з можливістю відправки товарів різних 

розмірів », - сказав він. 

Або: англ. To realise her dream of climbing the highest peak in the world, 

Sunita's father, an inspector in the Border Security Force, even took a loan to bear 

the huge expenses (https://www.english-corpora.org/now/)  – укр. Для реалізації 

своєї мрії про сходження на найвищу вершину світу, батько Суніти, інспектор 

сил прикордонної безпеки, навіть взяв позику на величезні витрати. 

Трансформація номіналізації є типовою для перекладу герундіальних 

конструкцій англійської мови. Нами було проаналізовано низку речень, 

дібраних із Британського національного корпусу, що дає підстави стверджувати 

про пріоритетну тенедцію до міжмовної номіналізації у випадках відтворення в 

українській мові герундіальних конструкцій. Наведемо приклади, що 

підтверджують нашу думку. В англійському реченні The conversations were 

never far from understanding the danger involved (https://www.english-

corpora.org/now/) герундіальна форма, синсематика якої проектує поширення її 

залежними компонентами, в українському перекладі зазнає трансформаційних 

перетворень, набуваючи номінативних ознак: Розмови завжди торкалися 

розуміння небезпеки. 
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Висновки. Як засвідчують спостереження над мовним матеріалом, 

міжмовна трансформація номіналізації в англо-українському напряму 

перекладу є явищем поширеним. Причини її застосування лежать насамперед в 

структурній площині. Мова йде про відмінності в побудові граматичних 

конструкцій в англійській та українській мовах, коли перша тяжіє до 

аналітизму, а друга – до синтетизму. Відповідно в українському перекладі 

дієслівні конструкції англійського тексту знаходять вираження в номінативних 

одиницях, оскільки це дозволяє робити флективна природа української мови.  

Водночас існують і власне мовленнєві причини застосування міжмовної 

трансформації номіналіазції. Так, для аналітичної англійської мови з її 

тяжінням до дієслівної структуризації синтаксису речення характерною є 

наявність сталих дієслівних підсилювальних конструкцій, які не є притаманні 

синтетичній українській мові, а тому в українському перекладі вони часто 

трансформуються в більш номінативні засоби відтворення емфази. 
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МОВНА ГРА У НАЗВАХ САЙТІВ ТА ЕЛЕКТРОННИХ АДРЕС 

У статті розглянуто питання використання неймінгу в інтернеті. Визначено 

критерії вибору імен користувачів і підприємств. Проаналізовано основні 

продуктивні методи найменування. Встановлено, що неймінг – це важливий 

інструмент позиціювання бренда, частина маркетингової стратегії в 

Інтернет-просторі підприємств та основа самопрезентації та брендингу 

окремих індивідуумів.  

Ключові слова: неймінг, комерційне ім’я, логін, нікнейм, нік, Інтернет-

комунікація, віртуальне спілкування, бренд. 

Розвиток глобальної мережі Інтернет призвів до того, що віртуальний світ 

та віртуальне спілкування стали важливою частиною нашого повсякденного 

життя. Люди можуть купувати товари, замовляти продукцію, читати 

різноманітні ресурси, приймати участь в обговореннях, спілкуватись одне з 

одним незалежно від часових поясів та географічної віддаленості, не потрібно 

навіть мати персональний комп’ютер – єдиною умовою є доступ до мережі.  
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Інтернет-комунікація – доволі широке поняття. Користувачі Інтернету 

використовують такі основні форми інтернет-комунікації: 

 миттєві повідомлення; 

 листування електронною поштою;  

 спілкування в чатах; 

 відеоконференції; 

 спілкування на форумах та на розважальних сайтах; 

 спілкування в соціальних мережах. 

Обмін миттєвими повідомленнями та спілкування в чаті стали свого роду 

тотожними поняттями. По суті, це текстова комп'ютерна конференція між 

двома або більше людьми. Cтворюється приватний чат з групою людей/бесіда з 

одною особою для спілкування в режимі реального часу через Інтернет. Як 

правило, система показує, хто з друзів чи списку контактів перебуває в режимі 

он-лайн. В будь-який момент можна розпочати сеанс чату з цією особою. 

Однією з причин популярності миттєвих повідомлень є можливість 

спілкуватись в реальному часі. Адресат отримує повідомлення одразу, воно 

відображається в вікні програми, що використовується для переписки, часто це 

супроводжується надсиланням сповіщення, аби повідомлення точно не було 

пропущено [1]. 

Незважаючи на те, що миттєві повідомлення використовують мільйони 

користувачів Інтернету для спілкування з родиною та друзями, зростає їхня 

популярність і у діловому світі. Співробітники компанії мають блискавичний 

доступ до менеджерів і колег у різних офісах і можуть використовувати 

Інтернет-спілкування замість телефонних дзвінків, у випадках, коли потрібна 

негайна інформація. У цілому переписка в месенджерах (так називаються 

сервіси для он-лайн листування) може заощадити час співробітників і 

допомогти мінімізувати витрати компанії на комунікації [2]. Крім того, 

обмінюватись повідомленнями можна у будь-яких умовах: не потрібно шукати 

тихе місце, як у випадку дзвінків, не треба готувати спеціальне приміщення, як 

у випадку відеоконференцій, нема необхідності форматувати текст, як при 
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використанні електронної пошти. Також програми для обміну повідомленнями 

часто пропонують багатофакторну авторизацію, що допомагає захистити 

акаунт від посягань та злому. 

Хоча різні месенджери пропонують різні функції та переваги, у цілому 

вони схожі за принципом роботи. Загальнодоступні сервіси: Facebook 

Messenger, Telegram, Skype, WhatsApp, Viber тощо. Для підприємств, які 

шукають більш безпечні методи листування, доступні корпоративні пакети, такі 

як Skype Business, Troop Messenger, Microsoft Teams, Slack тощо.  

Листування електронною поштою зазвичай найбільш широко 

використовується саме в корпоративних колах для обміну важливою 

інформацією. Привабливим є те, що лист можна надіслати одразу групі осіб. 

Існує можливість додавати до листа файли. Також компанії часто розсилають 

важливу інформацію саме таким способом завдяки його зручності. Найбільш 

виуористовуваним клієнтом для корпоративного листування є Microsoft 

Outlook. 

Відеоконференції – прекрасний спосіб Інтернет-комунікації, що може 

багато в чому замінити реальну зустріч. Не потрібно тратити ресурси на 

логістику, турбуватись про віддаленість співрозмовника. Часто 

використовуються для співбесід, ділових та особистих зустрічей. Надає 

можливість бачити співрозмовника. Найпопулярніші клієнти – Skype, Zoom, 

Google Hangouts. 

Форуми – це зазвичай сайти, присвячені певній тематиці. Люди там 

спілкуються, обговорюючи певну тему, що задана в головному пості, 

вирішують якісь проблеми, відповідають на питання. 

Адресант та адресат під час Інтернет-комунікації використовують неймінг, 

який ідентифікує їх та є рекламним інструментом. 

Відповідно, при використанні Інтернет-комунікацій для бізнесу або 

роботи, зазвичай як нікнейми/логіни використовують повне ім’я та прізвище. 

Це допомагає у створенні образу та відповідає формальній етиці ділового 

спілкування. Недоцільними є короткі імена, клички тощо. Існують вимоги до  

використання неймінгу.  
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Неймінг – важливий елемент брендингу. Неймінг – це унікальне 

комерційне ім’я – назва компанії, проекту, товару, яке відображає сутність 

бренда. Неймінг є візитною карткою фірми, організації, підприємства та 

потужним інструментом маркетингу. Вдала назва (нікнейм) є запорукою 

успішного бізнесу або ж основою іміджу людини. 

Існують вимоги до ефективного неймінгу. Неймінг має відображати 

концепцію й ідею бренда, бути коротким, влучним, бажано зі прозорим 

значенням; унікальним – варто поцікавитися й проаналізувати, чи таку назву 

ще ніхто не використовував. Бажано, щоб неймінг відображав переваги, які 

отримає споживач, скориставшись послугами. Доцільно встановити асоціативні 

зв’язки нової назви – асоціюватися вона має з чимось приємним і позитивним. 

Створюючи неймінг, варто визначити цільову аудиторію. Назва повинна 

відповідати потребам та інтересам цільової аудиторії. Нове ім’я впливає не 

стільки на раціональне сприйняття адресата, як на емоційне. Сучасним людям 

притаманне кліпове мислення, тому їхню увагу може привернути щось 

несподіване, яскраве, оригінальне. 

Ідеальна назва коротка та легко запам’ятовується. Якщо фірма співпрацює 

з іноземними партнерами, варто перекласти іноземною мовою та 

проаналізувати переклад, який теж має відповідати вищезазначеним вимогам. 

Існують такі основні методи неймінгу: 

1. Назви, що утворюють внаслідок асоціацій – асоціативний неймінг. 

2. Еталонний неймінг, коли використовують ім’я лідера як еталон. 

3. Абревіатурний неймінг – складання назви за допомогою різних 

типів скорочень: буквених, звукових, буквено-звукових, кореневих та інших. 

4. Використання неологізації для створення назви – створення нових 

слів, які завжди зацікавлюють, привертають увагу, інтригують, викликають 

певні емоції та оцінку предметам, явищам. 

5. Особистісно-переважальний неймінг. 

6. Особистісно-асоціативний на основі неологізмів. 

7. Web-неймінг чи доменний метод – використання для товару 

доменного імені. 
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8. Метод переваг (гіпер, супер, екстра). 

9. Іменний – використання в назві прізвища, імені, по батькові. 

10. Неймінг-римування. 

11. Неймінг усічення – усічення слів у назві [3]. 

Вдалим зразком брендингу компанії можна назвати назву шампуню проти 

лупи Head&Shoulders – «голова і плечі», тобто зони, які найбільше страждають 

від лупи; monobank – тобто «один банк», крім того, потужний дизайн усіх піар-

матеріалів, сайту та мобільного додатку; mcDonald’s – іменний бренд і потужна 

візуалізація у вигляді легендарної букви «М»; Tesla – використання імені 

великого вченого як символ слідування та створення високих технологій, а 

також стилізована «Т» на логотипі; Google – видозмінене слово «гугол», що 

натякає на величезну кількість інформації, яку може знайти користувач. 

Невдалим можна назвати ребрендинг міжнародної служби таксі Bolt, котра 

раніше звалась Taxify. Компанія з Естонії та не враховувала деякий негативний 

відтінок слова «болт» на просторах України. І хоч піарники проводять цікаву 

кампанію, використовуючи гру слів («Забити болт – це…(зображення людини, 

що не чує дзвінок будильника)», «Викликати болт – це…(зображення на якому 

людина викликає таксі)» і фінальне гасло «Не забивай – викликай!»), проте в 

більшості негативних відгуків люди пов’язують недоліки сервісу з назвою [4]. 

У випадку окремої людини ім’я також відіграє важливу роль. 

У сфері особистого спілкування існує величезний простір для фантазії.  

Якщо месенджер використовується в робочих цілях, то ім’я користувача 

зазвичай це повне ім’я та прізвище – іменний неймінг. Акаунти для 

неформальної переписки можуть мати різні імена: починаючи від короткої 

форми імені та прізвища, закінчуючи кличками та різноманітними нікнеймами. 

Нікнейм для профілю може бути обрано з метою анонімізувати свою 

особистість або навпаки, підкреслити свої сильні сторони, особливості. Часто 

користувач обирає нікнейм, який відображатиме не стільки його об’єктивний 

образ, скільки власне уявлення цієї людини про себе. Наприклад, проаналізуємо 

красномовні ніки користувачів сайту reddit [5], котрі мають найбільший 

рейтинг: 
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- way_fairer – в перекладі «справедливий шлях», що означає, що автор 

вважає себе як мінімум дуже справедливою людиною. Можливо навіть вважає 

«шлях справедливості» своєю місією і хоче привернути до цього увагу; 

- StikleyMan – stikle перекладається як «сперечатись», тобто автор любить 

дискусії та зіткнення інтересів або поглядів, бачить для себе певний азарт у 

цьому; 

- APOSTOLATE –  в перекладі «апостольство», схоже, що автор іронізує, 

але в той же час те, що він взяв такий нік, свідчить про його доволі високу 

самооцінку; 

- awildsketchappeared – може мати два занчення: або автор любить 

малювати, «накидати» ескізи, так звані скетчі, або це своєрідна метафора. 

Зазвичай слово «дикий» у назві вказує на бажання користувача підкреслити 

свою свободолюбність та незалежність; 

- danrennt98 – автор використав прийом іменного неймінгу. Схоже, він не 

приховує, хто він є, пишається собою та не вважає, що йому є що приховувати. 

Ймовірно, він просто ставиться до речей, йому нецікаво вигадувати хитрі 

нікнейми; 

- andrewsmith1986 – аналогічно до попереднього користувача, вказування 

власного імені також може означати, що людина не розділяє реальне та 

віртуальне життя, вона завжди почувається собою, відкрита до діалогу, не 

соромиться й не боїться відверто висловлюватись; 

- NotaMethAddict – «не залежний від метамфетаміну», доволі епатажний 

нік. Наркотики – хвилююча тема, що завжди притягує увагу. Нік може бути 

придуманий або з цією метою, або через певну передісторію (як-от відмова від 

наркотика в реальному житті); 

- Iraniangenius – людина, котра горда своїм походженням з Ірану та доволі 

високої думки про свої розумові здібності або ж з самоіронією; 

- ILL_Show_Myself_Out – схоже, користувач вважає, що він недостатньо 

самовиражається в повсякденному житті і хотів би, щоб люди бачили, який він 

насправді; 
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- Advocateforlucifer – особа прагне асоціюватись з могутністю, силою та 

безпринциповістю. Часто такі ніки беруть добросердечні люди, які хочуть 

здаватися більш брутальними та небезпечними, ніж вони є. Можливий також 

варіант, що людина сповідує нестандартні погляди, моральні принципи та хоче 

загострити увагу на цьому [6]. 

На планеті Земля живе 7.7 мільярдів людей [7], з яких 3.3 мільярди є 

користувачами Інтернету [8]. Існує величезна кількість ресурсів, на яких люди, 

організації, фірми  створюють особисті сторінки, акаунти тощо. Підприємства, 

фірми та приватні особи використовують різноманітні неймінги, які створили 

самі, або професійні маркетологи. Неймінг – це частина маркетингової стратегії 

та важливий інструмент позиціонування бренда.  

Нікнейми на різноманітних ресурсах – це теж своєрідний бренд. Їх знають, 

їх запам’ятовують, вони викликають певні асоціації з людиною, емоційний 

відгук, стають впізнаваними. В сучасному світі імідж, бренд – це все. Так, як 

людина або компанія подає, позиціонує себе, її в подальшому і уявляють. 

Проводити хороший ребрендинг дуже ємнісно та ресурсозатратно, тому завжди 

необхідно турбуватись про те, аби образ, особистий або корпоративний, був 

привабливим та продуманим, викликав лише позитивні емоції та асоціації. 
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОНЦЕПТ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЛІНГВІСТИЧНИХ СТУДІЯХ 

У цій статі подані теорії та підходи до вивчення концепту. Проводиться 

кореляція поняття та концепту. Шляхи та методи вербалізації концептів у 

мовленні. 

Ключові слова: концепт, лінгвокультура, поняття, вербалізація, 

ментальність.  

Концептуальні дослідження вже стали невід’ємною частиною багатьох 

лінгвістичних студій. Однак і дотепер існують різні думки щодо сутності, 

структури та різновидів концептів. Велику увагу цим питанням приділяють 

вітчизняні учені (С.Воркачов, Ю.Степанов, А.Вежбицька, В.Карасик) та 

зарубіжні лінгвісти (Ф. Боаса, Е. Сепіра, Б. Уорфа, А. Мейє). 

Мета нашого дослідження – описати основний зміст поняття «концепт» та 

підходи до визначення його структурних елементів.  

Концепт – це, на думку Ю. Степанова, зосередження культурних та 

ментальних особливостей приналежних певній мові [6]. Можна зазначити, що 

концепт – це категорія пізнання об’єкту, яке виділяє найбільш типові та істотні 

ознаки об’єкту.   

У 90-х роках минулого століття виникло чимало теорій. Поряд з 

«концептом» вчені передбачали активне вивчення «лінгвокультури», 

«міфологеми», «логопестеми» та інших подібних явищ. Часто концепт 

визначався як ментальна репрезентація і трактувався як «алгебраїчне 
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вираження сенсу», «ключове слово культури», «кластер культури в свідомості 

людини», «сукупність уявлень, понять, знань, асоціацій, почуттів, які 

супроводжують слово» [3].  

Теорія і опис концепту повинні відокремлювати його зміст і структуру. 

Концепт має відносно впорядковану внутрішню структуру і є результатом 

пізнавальної діяльності людини і суспільства. Він містить вичерпну 

енциклопедичну інформацію про об'єкт або явище, який відображає, 

інтерпретацію такої інформації суспільною свідомістю та ставлення, оцінки та 

асоціації щодо певного явища або об'єкта. Поняття може відображати рівень 

суспільного сприйняття конкретного явища або об'єкта, але належать виключно 

до індивідуальної свідомості [2].  

В. Карасик вважає, що структура концепту включає в себе основні 

структурні компоненти різних когнітивних структур, які формують поняття – 

чуттєвий образ, інформаційні та інтерпретаційні поля. Концептуальна 

структура описується як ряд когнітивних атрибутів, які належать кожній з цих 

складових концепту. Зміст поняття формується когнітивними атрибутами, які 

відображають індивідуальні властивості концептуалізації об'єкта або явища і 

описуються як комбінація цих ознак. Зміст концепту може бути 

структурованим на основі польового підходу  виділенням ядра і близької та 

віддаленої периферії [4].  

У лінгвокогнітивному і в лінгвокультурному підходах до визначення 

терміну «концепт» підкреслюють зв’язок концепту з вербальними засобами 

його вираження, проте єдності в думках стосовно одиниць мови, з якими 

співвідноситься концепт, немає. Вербалізацію розуміють як вираження 

концепту або окремих його ознак мовними засобами. Терміни «вербалізація», 

«актуалізація», «об’єктивація», «репрезентація», «омовлення» концепту 

використовуються як синонімічні, оскільки позначають процес переходу від 

абстрактної ментальної одиниці концептосфери до конкретного уявлення 

суб’єкта-мовця, яке матеріалізувалось у мові. У нашій роботі ми 

послуговуємось терміном «вербалізація» концепту і притримуємось думки, що 
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концепт може бути неповністю виражений у мові, оскільки як результат 

індивідуального пізнання він потребує комплексу засобів для повного втілення. 

Очевидно, що концепт стає зрозумілим тільки через мову, але з нашої 

точки зору концепт має ще й ментальний характер. Слова, словосполучення, 

розширені речення та описи є засобом об'єктивації та вербалізації понять у разі 

комунікативної необхідності. Якщо певні поняття є комунікативно 

релевантними і стають суб'єктами регулярного публічного обговорення, вони 

отримують стандартну мовну одиницю для вербалізації. Якщо ні, то вони 

залишаються невербалізованими, і коли це необхідно, вони отримують 

вербалізовані описові інструменти. 

Складність поняття означає, що між мовою і свідомістю існує 

двосторонній зв'язок, оскільки категорії свідомості реалізуються в мовних 

категоріях і одночасно визначаються ними. Проте поняття багатовимірне, що 

дає можливість підходити до визначення його сутності та структури. Крім 

умовної бази, вона включає соціально-ментально-культурну частину, 

суб'єктивні асоціації, емоції, типові для людини оцінки. Відсутність єдності у 

розумінні терміну «поняття» пов'язане з відсутністю близькості методологічних 

та теоретичних орієнтацій когнітивних шкіл [1]. Загалом, можна визначити 

чотири основні підходи до сутності когнітивної парадигми: культурологічний, 

семантичний та психічний. Безперечно, спільною точкою для цих підходів є 

затвердження безперечного зв'язку мови, свідомості та соціального середовища 

(культури). При вивченні понять не можна ігнорувати культурологічний 

фактор, а також те, що можна отримати доступ до змісту понять, головним 

чином, через мову.  

Поняття як форми існування культури формуються в результаті особливої 

фрагментації лінгвістичного світогляду в певні мікросвіти, що відповідають 

усім уявним ситуаціям, відомим людині і називаються «можливими світами» 

[5]. Вони відповідають семасіологічному терміну «семантика можливих світів», 

де головною одиницею є слово – назва певного смислового поля і той 

вербальний та ментальний епіцентр, де виникає дискурс. Структура концепту 
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включає все, що робить його фактом культури: внутрішню форму (етимологію), 

сучасні асоціації, оцінки тощо. У цьому контексті поняття часто 

інтерпретуються як певний культурний шар між людиною і світом, як поняття 

практичної (повсякденної) філософії, що є результатом взаємодії таких 

факторів, як національна традиція, фольклор, релігія, ідеологія, життєвий 

досвід, художні образи, почуття і ціннісна система [4]. 

Таким чином, поняття повинно бути «засвоєне» з точки зору культури та 

національної свідомості і повинно виділятися як найпоширеніша, надзвичайно 

узагальнена, але точно представлена ідея «об'єкта», що поєднує всі цінності, які 

несуть національне та культурне маркування. Оскільки на цьому етапі розвитку 

когнітивної науки література з аналітичної філософії та психолінгвістики дає 

аналіз найбільш складних, яскравих і цікавих концепцій, можна прийти до 

думки, що концепти відображають не всі поняття, а лише найскладніші, 

життєвоважливі для певних культури (наприклад, воля – для українців, порядок 

– для німців і т.д.).  

Проте серед дослідників концептів не існує єдності щодо цього питання. З 

однієї точки зору, якщо прості повсякденні поняття не є предметом прислів'їв, 

приказок або поетичних текстів, то вони не перестають бути раціональними 

одиницями, оскільки складно заперечувати семантику таких слів, як стіл або 

стілець. Очевидно, що це скоріше питання термінології: наскільки широко 

термін «концепт» розуміється і як визначаються психічні сутності, які не є 

концептами.  

Якщо сьогоднішня концептологія не сумнівається, що існують граматичні 

та синтаксичні поняття, чи є сенс заперечувати концептуальну природу простих 

повсякденних уявлень? З точки зору лінгвістичної філософії концепт - це ідея 

слова, його внутрішня форма слова, яка мотивує всі її вживання. Видається, що 

це не зовсім так, оскільки, вони широко представлені в концепті, поряд з 

різними суб'єктивними доповненнями. Концепт не дорівнює ідеї слова, як це 

бачила Е. Рівеліс, оскільки зазвичай семантика слова набагато вужче, ніж зміст 

концепту. 
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З точки зору комунікації концепт є когнітивною моделлю, яка визначає, 

яким чином оратор повинен використовувати певну мову; інакше кажучи - це 

структурований фрагмент досвіду мовної спільноти щодо сприйняття його 

життєвого світу, який символізується такою мовною одиницею. Такі поняття, 

як «мовна концептосфера» і «семіосфера», використовуються для позначення 

спеціального поля, мовної аури, пов'язаної зі збереженням знань і навичок, 

культурного досвіду окремої особи і людей в цілому[7]. 

Їх тлумачать як певну структуровану і організовану конфігурацію понять, 

які подібні до мозаїчної форми полотна світосприйняття мовця. Слід 

підкреслити, що в процесі навчання надзвичайно важливо враховувати 

культурний та національний характер концептів. Але не слід забувати, що 

фрагменти реальності не однаково відображені в свідомості людей, навіть коли 

вони належать до тієї ж культури. Велика частина понять має емоційний, 

виразний, оцінний ореол. Таким чином, поняття означає лінгвістичне 

вираження концентрації симпатій і антипатій, що викликає зіткнення думки, 

тобто емоційну і конотативну сутність. Певною мірою культура визначає 

поняття, тоді як концепт - це психічна проекція елементів культури. З іншого 

боку, пристосовуючись до навколишнього середовища, суб'єкт, який оперує 

мовними уявленнями, може надати різні описи одного і того ж явища залежно 

від його / її досвіду, а також від різних умов і можливостей взаємодії з 

навколишнім середовищем. З часом, завдяки впливу ряду факторів постійно 

мінливого середовища та досвіду взаємодії з останнім, концептуальна система 

людини зазнає модифікацій. 

Отже, методика дослідження концептів полягає в інтерпретації значення 

конструкцій, які об’єктивують певні особливості концептів, у виявленні 

частотних таксономічних характеристик та визначенні за цими 

характеристиками спільних типологічних ознак концептів, що досліджуються. 
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АДЕКВАТНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ L.FRANK 

BAUM «THE WONDERFUL WIZARD OF OZ») 

У статті розглянуто поняття перекладацьких трансформацій як засобу 

забезпечення адекватності перекладу. На матеріалах оригінального тексту та 

українського перекладу роману «The Wonderful Wizard of Oz» проаналізовано 

забезпечення стратегії та тактики перекладу сучасного художнього 

казкового тексту та визначено доцільність використання певних лексико-

семантичних, структурно-семантичних на прагмастилістичних змін. 

Ключові слова: оригінал, переклад, адекватність, перекладацькі 

трансформації. 

Постановка проблеми. Як відомо, головною метою будь-якого перекладу є 
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досягнення адекватності. Зрозумілим є те, що переклад не може бути 

абсолютним аналогом оригіналу. Основне завдання перекладача – створити 

текст, максимально наближений до оригіналу з точки зору семантики, 

структури та потенційного впливу на користувача цього перекладу. Проблема 

полягає в тому, що між мовами оригіналу та перекладу не завжди можна знайти 

мовні паралелі – семантичні та структурні аналоги (однакові моделі речень чи 

словосполучень, повний збіг семантичних значень слів тощо). У такому 

випадку засобом забезпечення адекватності перекладу можуть слугувати 

перекладацькі трансформації, завдяки яким можна якнайточніше передати всю 

інформацію, що міститься в тексті оригіналу. Зважаючи на це, дослідження 

перекладацьких трансформацій при перекладі є актуальним питанням, яке 

потребує детального розгляду.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема забезпечення 

адекватності перекладу  як проблема теорії та практики перекладу викликає 

великий інтерес з боку як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, серед яких такі 

відомі лінгвісти, як Арнольд І. В., Бархударов Л. С., Гак В. Г., Комісаров В. Н., 

Латишев Л. К., Максімов С. Є., Семенов О. Л., Тер-Мінасова С. Г.,  

Томахін Г. Д., Федоров А. В., Швейцер О. Д. та інші. 

Мета статті. Дослідити перекладацькі трансформації, які 

використовуються задля досягнення адекватності перекладу роману «The 

Wonderful Wizard of Oz» українською мовою (переклад А. Сагана). 

Виклад основного матеріалу. Адекватність визначається науковцями по-

різному, проте головним, на наш погляд, є те, що поняття адекватності виступає 

у дослідженнях ширшим, аніж поняття еквівалентності. Категорія адекватності 

більшою мірою є характеристикою ступеня відповідності очікуванням 

учасників комунікації, ніж характеристикою ступеня відповідності тексту 

перекладу текстові оригінала [3, с. 289]. 

О.Д. Швейцер вважає, що під адекватністю варто розуміти відповідність 

вибору мовних знаків мови перекладу тому виміру вихідного тексту, який 

обирається як основний орієнтир процесу перекладу. Адекватність, на думку 
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дослідника – це таке співвідношення вихідного і цільового текстів, за якого 

послідовно враховується мета перекладу [9, с. 94-95].  

А.В. Мамрак, вказує, що «адекватність – відповідність перекладу 

оригіналу з урахуванням даних комунікативних умов» [6, с. 24]. Вимоги 

адекватності мають не максимальний, а оптимальний характер: переклад 

повинен оптимально відповідати певним (іноді не завжди сумісним) умовам і 

задачам [6, с. 24]. Р.А. Дерцакян доповнює, вказуючи, що адекватність 

пов’язана з умовами перебігу міжмовного комунікативного акту, з його 

детермінантами та фільтрами, із вибором стратегії перекладу, яка відповідає 

комунікативній ситуації [4, с. 5].  

Одним зі способів досягнення адекватності перекладу є застосування 

перекладацьких трансформацій. Перекладацькі трансформації є невід’ємною 

частиною процесу перекладу, без використання яких неможливо надати 

адекватний переклад будь-якого тексту. Так, наприклад, на думку Р. К. Мін’яр-

Белоручевого, «трансформація – основа більшості прийомів перекладу. Вона 

полягає у зміні формальних (лексичні та граматичні трансформації) або 

семантичних (семантичні трансформації) компонентів вихідного тексту при 

збереженні інформації, що призначена для передання» [7, с. 201].  

За С. Є. Максімовим, переклад полягає в тому, що перекладач має 

відтворити надану інформацію так повно, наскільки можливо. Але цього можна 

досягнути, лише застосувавши певні структурні або семантичні зміни. Ці зміни, 

які є наслідком лексичних та граматичних розбіжностей в мовах, і називаються 

трансформаціями в перекладі [5].  

О. Л. Семенов визначає трансформацію як «міжмовні перетворення з 

метою досягнення еквівалентності текстів оригіналу та перекладу (з метою 

збереження функціонального впливу повідомлення)» [8, с. 68-69].  

Як бачимо, перекладацькими трансформаціями називають перетворення, 

за допомогою яких здійснюється перехід від одиниць мови оригіналу до 

одиниць мови перекладу. Перекладацькі трансформації становлять собою 

особливий вид міжмовного перефразування, яке суттєво відрізняється від 

трансформацій у рамках однієї мови. 
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Взагалі, трансформації, які використовуються під час перекладу, слід 

розглядати «з одного боку, як перефразовування тексту оригіналу засобами 

іншої мови, а з іншого – як адаптацію тексту перекладу до умов сприйняття 

повідомлення одержувачем перекладу» [8, с. 69].  

Ми поділяємо думку науковців, що здійснення перекладацьких 

трансформацій – це творчий процес, пов’язаний з глибоким розумінням 

значення тексту однієї мови та вільним володінням виразними засобами іншої 

мови. Як відомо, одним з основних факторів, які необхідно враховувати при 

перекладі будь-якого тесту – це функціональний стиль мови тексту оригіналу. 

Таким чином, перед перекладачем текстів художнього стилю постають 

наступні задачі та вимоги: необхідність якомога ближче наслідувати оригінал, 

використовувати емоційно-забарвлену лексику та стилістичні фігури, знати 

мовні традиції (в т.ч. синтаксичні та формальні) стилю мови оригіналу [7]. 

Останні дослідження показують, що на сьогоднішній день не існує єдиної 

системи класифікації трансформацій, більш того, існують різні думки з приводу 

того, які саме перекладацькі прийоми відносяться до трансформацій.  Найбільш 

точною, на нашу думку, є класифікація Л. С. Бархударова, яку ми обрали за 

основу для нашого дослідження. Вчений виділяє наступні перекладацькі 

трансформації: граматичні, серед яких перестановки, заміни, опущення та 

додавання; лексичні заміни (конкретизація та генералізація) та комплексні 

лексико-граматичні заміни (антонімічний переклад) [1]. 

Поєднавши погляди Л. С. Бархударова з власними спостереженнями, ми 

пропонуємо виокремити такі підтипи граматичної трансформації додавання:  

1) формальне / структурне додавання – одному слову МО відповідає 

декілька слів МП, при цьому їх значення абсолютно паралельні, у перекладі не 

відбувається деталізації або пояснення, а подається словниковий відповідник: 

Uncle Henry never laughed [c. 6] – А дядько Генрі взагалі ніколи не  

сміявся [c. 11]; 

2) логічний розвиток – у тексті перекладу додаються одна або декілька 

лексем, що логічно випливають з ТО. Додаються ті слова, які через ряд причин 
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є зрозумілими у ТО, але потребують додаткового пояснення у ТП: When 

Dorothy stood in the doorway and looked around… [c. 5] – Дороті частенько 

стояла на порозі… [c. 9]. 

Трансформація вилучення прослідковується у проаналізованому тексті 

дещо рідше. Ми вважаємо, що це детерміновано необхідністю чітко і точно 

передати семантичні та стилістичні характеристики оригіналу. Серед 

трансформацій влучення ми пропонуємо виділити наступні підтипи:  

1) формальне/структурне вилучення – словосполучення перекладаються 

словом, що абсолютно паралельне йому за значенням, і є його словниковим 

відповідником: The little girl gave a cry of amazement [c. 11] – …дівчинка аж 

зойкнула [c. 17]; 

2) лексичне згортання – вилучення слова або декількох слів, переклад яких 

в даному контексті не відіграє значної ролі і може вважатися надлишковим: 

Then he ran toward the sheds where the cows and horses were kept [c. 7] – І він 

пішов до обори з кіньми та коровами [c. 13]; 

3) усунення надлишкової синонімії – процес протилежний розпаду 

полісемії (в якому одне слово мовою оригіналу перекладалася двічі, різними 

лексемами у МП). Даний процес – зворотній, тобто в МП вживається лише одне 

слово, якому в МО відповідають дві або більше синонімічних лексеми …Toto 

put his cold little nose into her face and whined dismally [c. 11] – Тото ж 

тицьнувся носиком їй в обличчя і тужно завив [c. 17]. 

Граматичні трансформації заміни є досить частотними у 

проаналізованому творі, зокрема часто замінюються частини мови та форми 

слова. Це спричинено, по-перше, відмінностями у структурах мов, а по-друге, 

необхідністю зберегти зміст, не спотворюючи його, але пристосовуючи до 

сучасних мовних традицій ділового стилю МП.  

Заміна частин мови: I'm and all were oddly dressed… [c. 13] – Усі зодягнені в 

якийсь предивний одяг [c. 18]; …her face was covered with wrinkles, her hair was 

nearly white, and she walked rather stiffly [c. 13] – Обличчя мала зморшкувате, 

волосся – біле, як пух, а рухи – повільні [c. 19].  
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Заміна форми слова: Uncle Henry and Aunt Em had a big bed in one corner, 

and Dorothy a little bed in another corner [с. 5-6] – …в одному куті – велике 

ліжко дядька Генрі й тітки Ем, в іншому – ліжечко Дороті [с. 9] 

Перестановка або транспозиція як тип перекладацької трансформації – 

це зміна розташування (порядку) мовних елементів в тексті перекладу у 

порівнянні з текстом оригіналу. Елементами, що можуть зазнавати 

транспозиції, є зазвичай слова, словосполучення, частини складного речення і 

самостійні речення в складі тексту [1]. В проаналізованому творі така 

трансформація досить частотна і присутня у різних формах: Uncle Henry and 

Aunt Em had a big bed in one corner, and Dorothy a little bed in another corner [с. 

5-6] – …в одному куті – велике ліжко дядька Генрі й тітки Ем, в іншому – 

ліжечко Дороті [с. 9] 

Суто лексичні трансформації у тексті роману зустрічаються також доволі 

часто (оскільки зазвичай вони є засобом мовної виразності, додають образності, 

що актуально у художніх текстах, де точна передача фактичної інформації  

не є головним завданням): When Dorothy stood in the doorway and  

looked around… [с. 6] – Дороті частенько стояла на порозі, озираючи 

тутешні краєвиди… [с. 10].  

Висновки дослідження. Отже, у аналіз українського перекладу роману 

«The Wonderful Wizard of Oz» А. Сагана показав, що задля досягнення 

адекватності перекладу автор активно застосовує перекладацькі трансформації 

– граматичні та лексичні, серед яких найчастотнішими є трансформації 

додавання, вилучення, заміни, перестановка та суто лексичні трансформації.  
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АНГЛОМОВНОГО ТЕКСТУ 

У статті розглянуто роль та функції невербальних засобів стилістичного 

оформлення, що функціонують у сучасних англомовних художніх текстах. 

Автор відзначає потужність невербальної семіотичної системи, що є 
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джерелом відображення смислу. Невербальні одиниці розглядаються у статті 

як  маркери інтонації у письмовому тексті, засобами спрощення візуального 

сприйняття тексту та особливою смислотвірною системою невербальних 

знаків. 

Ключові слова: невербальні засоби, семіотичний код, англомовний текст, 

грамотність, іконічність. 

Постановка проблеми. У ході використання невербальних компонентів 

англійською мовою здійснюється міжмодальне перетворення інформації [4]: 

аудіальна та візуальна інформація, що може сприйматися за допомогою 

зорового та слухового аналізаторів, трансформується у вербальну форму, тобто 

відбувається зміна дійсності за рахунок ментальної репрезентації до 

відповідних мовних одиниць. Тому актуальним стає дослідження 

представлення невербальних компонентів у англомовному тексті, коли вони 

переводяться у словесні вирази, для яких характерні певні особливості та 

закономірності організації та оформлення. 

Мета статті – проаналізувати особливості використання невербальних 

засобів стилістичного оформлення англомовного тексту. 

Виклад основного матеріалу. Тенденції двох останніх десятиліть свідчать 

про прагнення сучасної мовної особистості до скорочення текстового простору 

при одночасному збереженні інформаційного поля (а іноді, й при його 

збільшенні). 

Скорочення текстового простору досягається шляхом включення в текст 

додаткових семіотичних знаків та засобів, котрі виконують функції організації 

та формування смислу, слугують засобами впливу на читача, та, іноді, містять 

більше інформації, ніж вербальні засоби, що використовуються у тексті. 

Ефективне поєднання вербальних та невербальних засобів забезпечує невірну 

інтерпретацію тексту. Зростає роль зображень не лише як засобу передачі 

інформації, але й як засобу спілкування [1, с. 102]. 

Очевидно, що іконічна інформація запам’ятовується краще. Проте, 

невербальні (інакше кажучи, параграфемні засоби) відіграють суттєву роль і у 
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плануванні та організації тексту, його комунікативно-прагматичному 

спрямуванні. Активне введення параграфемних засобів в структуру та 

семантику тексту позначається і на його розумінні [1, с. 102]. 

Процес вербалізації невербальних компонентів комунікації та 

відтворення їх у тексті художнього твору вимагає великого творчого 

потенціалу, який дозволив би зберегти та передати значущість того чи іншого 

невербального компоненту. Існує явна недостатність одиниць-позначень, як їх 

кваліфікує О. С. Кубрякова [3], щоб передати практично безмежну сутність 

значень, які можна виразити за допомогою невербального компоненту. При 

цьому мовець оперує асоціаціями, що виникають на базі понять, які вже 

закріпилися у мові у формі певних значень [3, с. 67]. 

Джерелом їх утворення стає їх власний досвід, пов’язаний зі сферою 

діяльності, спостереженням за зовнішнім світом, соціальними та природними 

явищами. При представленні невербального компоненту у тексті превалює 

використання метафоричних описів, а саме: метафор та метафоричних епітетів: 

світла (a dark look), смаку (to look bittеrly, to eye distastefully, a bitter smile, to say 

with a bitterness), температури (to look icely, frostily, a cool glance, a cold tone, a 

cold smile, a frozen smile), ваги (a hard stare, to stare heavily), міцності (a steely 

glance, a soft tone, a firm tone), які складають концептуалізовану систему 

уявлень повсякденної життєдіяльності будь-якого мовця, і тому є зрозумілими 

при сприйнятті невербального компоненту комунікації [4]. 

Порівняння розглядається як один із стилістичних засобів, який є одним з 

найпопулярніших за рівнем вживаності при відтворенні релевантних для 

спілкування характеристик невербальної складової, що дозволяє формуванню в 

уяві читача асоціації та спрямовують до концептуалізованого знання про 

навколишній світ. Саме тому порівняння розглядається як засіб пізнання та 

засіб емоційно-експресивного впливу, направленого на досягнення 

комунікативних та екстракомунікативних цілей комунікації. Завдяки 

порівнянню стає можливим точно відобразити комунікативний сенс певної 

невербальної складової, при цьому не втративши можливість допустити, що це 
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не унікальна асоціація, до якої можна звертатися для більш точності передачі 

інформації: 

Більш результативним та впливовими є асоційовані порівняння, ніж 

пряме відтворення моделі формування невербальної складової. Розмір 

комунікативної напруженості комунікації визначає величину щільності, що 

відображає процес застосування конструкцій порівняння для опису 

невербальних компонентів. Наприклад, Сейді розуміє за виразом обличчя 

співрозмовника, що їй вже не вдасться приховати інформацію від Віллі (the 

nickel was in the slot, and looking at Willie you could see the wheels and the cogs 

and the cherries and the lemons begin to spin inside the machine – тобто 

динамічний вираз обличчя порівнюється з роботою грального автомата, коли 

процес вже в дії і гра відбудеться за будь-яких умов, але результат важко 

прорахувати) [3]. 

У хайку британського поета Роберта Сміта використано декілька простих, 

але унікальних, парадоксальних образів – метелика, що «одомашнився» 

(domesticated butterfly), ліричного героя (I) та жінок, яких йому, на відміну від 

метелика, не можна цілувати (all the women I cannot kiss). Метелик – це дика 

комаха, а навіть якщо хтось і тримає його як домашню тваринку, навряд чи 

останній свідомо цілує жінок. Тому дієприкметник domesticated 

розглядатимемо як епітет, що вказує на близький зв’язок людини і природи, яку 

людина постійно прагне приборкати. 

Доторк метелика до шкіри жінок метафорично зображується як поцілунок 

(butterfly kisses), який відображає тілесний контакт двох людей. Читач може 

відчути легке розчарування головного героя і його іронія щодо такого стану 

справ – герой ніби порівнює себе з метеликом, внаслідок чого народжується 

іронічна антитеза (butterfly kisses – I cannot kiss). 

Окрім традиційних образотворчих засобів, в англомовному хайку 

використовують і запозичені з японського хайку що виступають жанровими 

ознаками хайку в обох мовах, – це сезонне слово, або ж кіго (kigo), та межове 

слово, кіреїй (kireji) [5; 11], наприклад: The frost is so thick / on the black window: 

where will / the wild creatures sleep? (Bill West [2, с. 4]). 
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Розглянемо інший приклад: слово frost – «мороз» – вказує на зиму як 

найхолоднішу пору року. Віднесеність до пори року у поєднанні з іншими 

образами хайку створює загальний поетичний образ холодної, суворої зими за 

рахунок асоціацій, властивих словам frost («мороз») і black window («чорне 

вікно») [1, с. 12], а переживання і навіть страх про самотніх звірів (wild 

creatures) збільшує почуття смутку. 

Принцип послідовності використання невербальних засобів зумовлює 

синтаксичне упорядкування складових словесного поетичного образу у 

відповідності до порядку дій та подій, що відбуваються в реальному світі. 

У ракурсі мапування принцип іконічності проявляється у дотриманні 

напряму проекції структур знань з царини джерела на царину мети. Прямим 

вважається мапування ознак конкретних сутностей на абстрактні: The dream 

blossoms like a flower, а не The flower blossoms like a dream [3, с. 37]. Напрям 

мапування (прямий чи зворотний, реверсивний) здійснює вплив на 

структурування синтаксичної структури словесних поетичних образів. 

Реверсивний напрям мапування призводить до розгортання образного 

простору: «I would liken you to a night without stars / were it not your eyes» – «Я 

порівняв би тебе з ніччю без зірок, якби не твої очі». 

Іконічність полягає в порівнянні сяяння зірок із сяянням очей, натомість 

Л. Хьюз створює образ коханої, завдяки проектуванню ознак дівчини на явища 

природи, що відповідає принципу антропоцентризму модерної поезії. 

Порушення іконічності в даному проявляється не тільки у не дотриманні 

принципу послідовності, а й в ігноруванні принципу відстані. 

Дотримання принципу відстані передбачає, що сутності, які 

концептуально відносяться до однієї області, мають бути розташованими в 

мовленнєвому ланцюгу в безпосередній близькості один до одного [3, с. 10]. 

Цей принцип відображається у словесних поетичних образах-порівняннях типу 

«her eyes like stars», «her lips like cherries». 

Словесний поетичний образ Е. Камінгса «Any one lived in a pretty how 

town» створено завдяки використанню лінгвокогнітивної процедури компресії. 
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На заміну підрядного означального речення «How would a town look of which we 

exclaim «How pretty!» використовується тільки частина, оскільки принцип 

відстані порушено інверсією a pretty how town. 

Принцип кількості відображається при вживанні різноманітних повторів 

та паралелізму. У зв’язку з тим, що для відтворення повторювальних дій в 

словесних поетичних образах використовується різні стилістичні прийоми 

редуплікації. У словесному поетичному образі Е. По «How they clang, and clash, 

and roar! / What a horror they outpour» асонанс, лексичний повтор й алітерація 

використані для створення образу жаху. 

Конвергенція різних стилістичних прийомів (дотримання принципу 

кількості) призводить до конвергенції образів в образному просторі поетичного 

тексту, що забезпечує іконічність – тотожність змісту образа та засобів його 

утворення [5]. 

Висновки. Отже, зростання кількості невербальних складових у тексті та 

розширення їх функцій в організації інформаційного змісту тексту пов’язане з 

творчими пошуками нових ефективних засобів реалізації комунікативно-

прагматичних задач та й внутрішніми адаптаційним процесами, що 

відбуваються всередині мовної системи та відображається в мовленнєвій 

практиці. Різноманітність стилістичних засобів є властивою під час опису 

кінесичних і просодичних невербальних складових. З метою відображення 

проксемічного компоненту властивою є лексична та структурна однозначність і 

спрощеність відображення в тексті. 

Перспективним вбачаємо дослідження ідіостильових властивостей 

відображення невербальних компонентів у текстах різних жанрів, а також 

аналіз інших стилістичних засобів, що відіграють важливу роль при створенні 

цілісного образу про способи презентації невербальних компонентів 

комунікації. 
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У статті проаналізовано різні підходи до визначення поняття «мовленнєвий 

жанр». Узагальнено основні результати досліджень, що стали теоретичним 

підґрунтям для розвитку концепції мовленнєвого жанру. Зроблено спробу 

дослідити специфіку газетних текстів та їх жанрове розмаїття й лінгво-

стилістичні особливості. 

Ключові слова: жанр, мовленнєвий жанр, текст, науково-публіцистичний 

текст, стиль. 

У сучасній лінгвістиці проблеми визначення жанру тексту та дослідження 

його стилю є відкритими і потребують подальшого вивчення. Згідно з 

основними постулатами, запропонованими М.М. Бахтіним щодо вивчення 

природи висловлювання, а також наявність різноманіття жанрових форм 

висловлювання в різних сферах соціальної діяльності, жанрова типологізація 

текстів як форм комунікативної діяльності набуває все більшого значення у всіх 
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галузях лінгвістики, психології, теорії комунікації та філології, що 

обумовлюється тим фактом, що будь-яке дослідження певного мовного 

матеріалу співвідноситься з певною сферою людської діяльності і спілкування 

[3, с. 429].  

Постановка проблеми.  Поняття мовленнєвого жанру посідає вагоме місце 

у прагмалінгвістиці, соціолінгвістиці, стилістиці, лінгвістиці тексту. Важливим 

об’єктом наукових гуманітарних пошуків є лінгвістична генеологія, проте, на 

сьогоднішній день не існує єдиної загальновизнаної теорії жанру, але вже 

описано фундаментальні основи сучасної генеології, які ґрунтуються на 

концепції М. М. Бахтіна. 

Актуальність цієї статті визначається тим фактом, що в сучасному світі 

інформація, що надходить із засобів масової інформації, є невід’ємною 

частиною нашого повсякденного життя. Будь-хто, хто дивиться телевізор, 

слухає радіо, користується Інтернетом, купує друковані видання або просто 

виходить на вулицю, автоматично поповнює численні ряди споживачів 

інформації різного характеру. Дослідження є актуальним не лише в силу 

великої поширеності цього явища, але також враховуючи необхідність 

подальшого вивчення особливостей відображення навколишньої дійсності в 

мові та мовленні. У статті ставимо собі за мету  визначити місце газетного 

стилю в системі функціональних стилів та дослідити специфіку газетних 

текстів і їх жанрове розмаїття й лінгвістичні особливості. 

Теоретична база дослідження. Спроби визначити особливості мовленнєвих 

жанрів та довести їх значимість для лінгвістичного аналізу будь-якого тексту 

пов’язані з проблемою визначення терміну «жанр». Незважаючи на розмаїття 

підходів до розгляду цього поняття, всі визначення мають спільну рису, що 

підкреслює закріпленість, кодифікованість, стандартність жанрових рамок. В 

теорії тексту жанр – це об’єктивний екстралінгвістичний чинник 

текстотворення. До речі, М.М. Бахтін визначав жанри як «відносно стійкі 

тематичні, композиційні й стилістичні типи висловлювань». Межі жанру в 

даному випадку пов’язують зі зміною суб’єктів мови і смисловою закінченістю. 
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Отже, зазначення жанрової приналежності дозволяє визначити новий 

незнайомий для читача об’єкт і віднести його до так званої «знайомої 

більшості». Наявність низки загальних композиційно-мовних характеристик і 

дозволяє розглядати жанр в термінах парадигми текстів, а кожний окремий 

текст відповідного жанру як складову цієї парадигми [9, с. 84].  

В. А. Кухаренко слушно зазначає, що жанрове визначення твору є його 

текстовим маркером, котрий розміщується, зазвичай перед першим абзацом, у 

передтексті. Жанр також обумовлює структурні особливості твору, в певній 

мірі впливає на його обсяг, безпосередньо відображається у його мовній 

субстанції. Отже, автор дуже уважно відноситься до жанрової рубрикації свого 

твору і намагається у передмові, у статті, у коментарії пояснити свій вибір. 

Отримуючи жанровий сигнал до знайомства з твором, читач звужує рамки 

невідомості і розпливчатості очікування, у нього з’являється орієнтир, що 

спрямовує це очікування в певну сторону [9, с. 81-84]. 

Важливо також звернутись, на нашу думку, до розгляду поняття 

індивідуального розуміння жанрової приналежності тексту. Як впевнено 

стверджує Е. М. Джонс, індивідуальне знання жанру є абстрактним і 

схематичним, що зростає завдяки повторюваному та контекстному досвіду,  

пов’язаному із сприйняттям та розумінням текстів. Схематичні згадки про жанр 

можуть бути непевними або навіть суперечливими, тому що досвід аналізу 

тексту може бути випадковим, частково згаданим або непостійним [10, с. 21]. 

Також хочемо зауважити, що в прозових творах саме автор визначає жанр. 

М.І. Крупа стверджує, що рубрикація автором художнього тексту зумовлює 

відбір як змістово-фактуального матеріалу, так і певних мовних засобів. 

Трапляються випадки, коли авторська рубрикація жанру служить не 

показником роду, виду чи підвиду художнього твору, а разом із заголовком, 

епіграфом, змістово-фактуальною інформацією «підказує» художній задум 

автора [8, с. 104-105]. 

Цікавою, на наш погляд, протягом останніх років є філологічна думка 

щодо теорії мовленнєвих жанрів, що існує поряд із концепцією літературних 
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жанрів. Саме жанр вважається одним із найголовніших механізмів у творенні, 

розвитку та інтерпретації процесу і результату мовлення. Незважаючи на певні 

розбіжності, існує співвідношення між літературним та мовленнєвим жанрами. 

Л.Г. Бабенко, опираючись на праці М.М. Бахтіна, який є засновником теорії 

мовленнєвих жанрів, стверджує, що основною рисою мовленнєвого жанру є 

його діалогічність, адже він може існувати лише в аспекті мовленнєвого 

спілкування [2, с. 77]. 

Л.Р. Дускаєва класифікує газетні мовні жанри на основі типових 

цілеустановок, розглядаючи монологічні, діалогічні і макродіалогічні типи 

тексту. За основу класифікації Л.Р. Дускаєва бере цілеустановку діалогу автора 

і читача, виділяючи: 1) інформуючі жанри, спрямовані на відображення 

дійсності: жанрові моделі «Хід події», «Простір дій», «Причини події, «Подія та 

її наслідки»; 2) оцінні жанри: «Оцінка й прогноз громадських змін», «Оцінка 

послідовності й причин соціальних дій, що ведуть до змін»; 3) спонукальні 

жанри, що включають жанрові моделі: «Визначення цілей і завдань громадської 

діяльності», «Спонукання до вибору варіанту вирішення громадської 

проблеми» та ін. [7, с. 78].  

М.М. Бахтін наголошує на багатстві мовленнєвих жанрів. Зокрема 

визначає такі їх різновидності як короткі репліки побутового діалогу, побутову 

розповідь, коротку стандартну воєнну команду, ділові документи, 

публіцистичні виступи, наукові виступи, а також усі літературні жанри 

(зокрема і роман). Він також виділяє первинні (репліки побутового діалогу, 

листи) та вторинні (романи, драми, наукові дослідження) мовленнєві жанри. 

Первинні жанри стають складовими частинами вторинних, стають значущими 

лише у новому контексті [3, с. 429].   

Ф.С. Бацевич зазначає, що «мовленнєвий жанр – це складна єдність змісту, 

стилю і композиції, а також низки позамовних чинників (перш за все 

соціальних). Сам процес спілкування деякими авторами витлумачується як 

послідовний перехід від одного мовленнєвого жанру до іншого» [4, с. 31]. 
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Згідно Л.Г. Бабенко, репліки героїв (первинні жанри) «трансформуються в 

складі цілого літературного твору як складного мовленнєвого жанру і 

представляють собою сукупність мовленнєвих жанрів, які виконують різні 

текстові функції». Незаперечним є той факт, що мовленнєві жанри нерозривно 

пов’язані зі стилем, навіть обумовлені ним. Кожному жанру притаманний 

певний стиль написання твору, тому неможливо розглядати ці два поняття 

окремо, оскільки вони є взаємопов’язаними та доповнюють один одного при 

філологічному аналізі тексту [2, с. 81].  

Безперечно вірним є твердження, що «Кожен стиль нерозривно пов’язаний 

із висловлюванням і з типовими формами висловлювань, тобто мовленнєвими 

жанрами. Кожне висловлювання – усне чи письмове, первинне чи вторинне і в 

будь-якій сфері мовленнєвого спілкування є індивідуальним і тому може 

відобразити індивідуальність того, хто говорить (чи пише), тобто володіти 

індивідуальним стилем» [3, с. 430].  

Між тим, М.М. Гіршман визначає три основних ознаки, які досить часто 

протиставляються у різних визначеннях стилю:  

1) єдність різноманітності;  

2) вираження індивідуальності;  

3) закономірна організація елементів художньої форми [6, с. 101].  

Наприклад, стиль художньої літератури підрозділяється на такі жанри, як 

роман, розповідь, драма, комедія, новела, поезія, байка і деякі інші, які, в свою 

чергу, можуть підрозділятися, наприклад, на жанр міського, сільського, 

поліцейського, жіночого роману і так далі. Те ж саме можна сказати і про 

газетно-публіцистичний або, як це зараз прийнято говорити, медійний стиль як 

макросистему, що включає такі мікросистеми, як газетний стиль, 

публіцистичний стиль, стиль радіомовлення, телевізійний стиль, який у свою 

чергу підрозділяється на типи текстів, або жанри. Наприклад, газетний стиль 

включає такі жанри як передова стаття, офіційне комюніке, коментар 

(політичний, економічний, спортивний і так далі), хроніка, оголошення, різне і 

так далі. Кожен з цих жанрів, або підстилів, характеризується своїми 



308 

лінгвістичними і паралінгвістичними властивостями, притаманними тільки 

йому, але які відповідають основним функціональних критеріям того стилю, 

якому вони належать [1, с. 47].  

Важливо вказати, що замість вибору «загальне чи індивідуальне». 

необхідно враховувати процес перетворення закономірностей організованості в 

органічність існування творчої індивідуальності. Незважаючи на це, «стиль є 

«своїм іншим» по відношенню до поняття «автор» може бути визначеним як 

найбільш безпосереднє, видиме і відчутним вираженням авторської 

присутності в кожному елементі, як матеріально втілений і творчо відчутний 

слід авторської активності, що створює і організовує художнє ціле [5, с. 74-75]. 

М. М. Бахтін вважає, що найкраще індивідуальність автора розкривається 

у жанрах художньої літератури, оскільки тут індивідуальний стиль виступає 

«однією із найголовніших цілей». Продовжуючи цю думку, автор стверджує, 

що дуже часто для мовленнєвих жанрів стиль є лише його додатковим 

«продуктом». Як наслідок, виникає проблема загального та індивідуального в 

мові, оскільки в різних жанрах проявляються та описуються різноманітні 

сторони індивідуальності автора [3, с. 428-430]. 

При детальному аналізі тексту слід враховувати твердження Л.Г. Бабенко 

«… у кожному тексті слід враховувати його жанрово-стилістичну організацію 

як у широкому сенсі, одночасно беручи до уваги і його внутрішньо жанрову 

мовленнєву структуру, аналізуючи внутрішню структурованість як складного 

мовленнєвого жанру, який володіє специфікою композиційного скріплення 

різних простих мовленнєвих жанрів» [2, с. 94].  

У межах публіцистичного стилю широке поширення одержав його газетно-

журнальний різновид. Власне газетно-публіцистичний стиль є 

найпопулярнішим зі всіх функціональних стилей, оскільки його 

розповсюдженню сприяють засоби масової інформації – преса, радіо, кіно, 

телебачення [7, с. 41]. 

Критичний огляд сучасних лінгвістичних досліджень текстів 

публіцистичного стилю, дозволяє із впевненістю стверджувати, що в будь-
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якому випадку призначенням публіцистичного стилю є повідомлення, 

переконання, вплив на маси, формування в людей певного відношення до 

різноманітних проблем, повідомлення інформації, що має суспільне значення. 

Публіцистичний стиль використовується в газетах, журнальних статтях, у 

передачах на радіо і телебаченні, у виступах на зборах, нарадах і мітингах. 

Публіцистичний стиль знаходить застосування в суспільно-політичній 

літературі, періодичній пресі (газетах, журналах) та в різноманітних виступах і 

промовах.  

Висновок. Отже, аналіз різних підходів до розуміння поняття 

«мовленнєвий жанр» свідчить, що мовленнєві жанри є саме тією ланкою, яка 

пов’язує усі компоненти тексту, робить його єдиним цілим, наділяє змістом. 

Тобто, необхідно вміти визначати та виділяти мовленнєві жанри з цілого, проте 

текст можна аналізувати лише за умови урахування його цілісності та 

зв’язності. Мовленнєвий жанр постає важливою категорією дискурсу і 

становить складну сукупність мовленнєвого наповнення. Перспективою 

подальших досліджень може стати аналіз різних типологій мовленнєвих 

жанрів, а також дослідження конститутивних ознак окремих мовленнєвих 

жанрів у різних типах дискурсу. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЖАНРОВІ ОЗНАКИ ТЕКСТІВ ФЕНТЕЗІ: 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА АНОМАЛІЇ 

Стаття присвячена становленню та розвитку у літературі жанру фентезі. У 

статті йдеться про структурно-семантичні, стилістичні та прагматичні 

особливості текстів, що належать до творів наукової фантастики взагалі, 

та текстів фентезі зокрема. Категоріальні ознаки жанрового простору 

текстів фентезі висвітлені на прикладі аналітичного прочитання романі Рея 

Бредбері «451º за Фаренгейтом». 

Ключові слова: жанрова ознака, наукова фантастика, фентезі, текстовий 

простір, структурно-семантичні особливості текстової дійсності. 

Фентезі визначається як окремий літературний жанр фантастичної 

літератури, дія якого відбувається у вигаданому світі, де чудеса і вигадка 

нашого світу є реальністю. Його розглядають як різновид фантастики, що 

конституює фантастичне припущення на базі вільної, не обмеженої вимогами 

науки вигадки [9].  
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Термін фентезі, як і фантастика, походить від слова «фантазія» (згідно з 

грецькою міфологією фантазією називали божество, яке могло викликати ілюзії 

та створювати образи, якого вважали братом бога сновидінь Морфея). Фантазія 

постає необхідною умовою будь-якого мистецтва, не зважаючи на його 

характер та всіляку творчість – наукову, технічну, філософську. Фантазія в 

літературі та інших мистецтвах – це, перш за все, зображення дивовижних 

явищ, введення уявних образів, яких немає у реальному житті. У текстовому 

просторі фентезі чітко відчувається навмисне порушення адресантом звичних 

для адресата природних форм, причинних зв’язків, природних закономірностей 

тощо. Характеристика жанру фентезі не є однозначною, оскільки не 

обмежується перекладом англійського слова “fantasy” – фантазія, а включає в 

жанр фентезі все, що може бути створене авторською вигадкою. Отже, фентезі 

можна визначити жанром, який переплетено поєднує риси фантастики, міфів, 

сказань, легенд, байок, притч, епосів, билин тощо. Це жанр, який має глибокі 

(аж до найдавніших) та міцні корені в літературних традиціях різних часів та 

народів, але як конкретний жанр закріпив за собою місце в літературі лише в 

XX столітті.  

Науковці, що досліджують жанр фентезі, мають свої бачення його 

класифікації. Наприклад, О.М. Ковтун виділяє чотири різновиди фентезі в 

залежності від завдань фантастичного припущення та його ролі у розвитку дії, а 

саме, – містико-філософський, метафоричний, «чорний» («жахливий») та 

героїчний [8, с. 103-107]. У першому варіанті звертається увага на те, яка 

«автентична реальність» формується під впливом припущення, адже саме від 

цього залежить доля героя та його вибір життєвого шляху. Реальність при 

цьому зображується як складний та багатогранний процес буття, якому властиві 

звичні та надприродні якості, що в більшості випадків доступні лише певній 

категорії населення. 

Метафоричний фентезі тісно пов’язаний з містико-філософським 

напрямком. Його особливістю вважається те, що фантастичне припущення 

виступає основою дивовижного, незбагненного, яке знаходиться у реальній 

дійсності або приховане у глибинах людської психіки.  
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Джерела «чорного» фентезі, на думку О.М.Ковтун, «випливають» з 

фольклорних билин багатовікової давнини. Основна особливість даного 

різновиду полягає у проникненні фантастичних елементів до повсякденного 

життя у зловісній та складній для розуміння простим читачам формі. Звичний 

та тривкий світ є лише оболонкою, яка приховує існування переважно 

жахливих істот.  

Відповідно до класифікації О.М.Ковтун останнім різновидом є героїчний 

тип, або текст «меча та магії». Він вважається одним з найбільш 

розповсюджених піджанрів на сучасному етапі. У тексті цього різновиду 

фантастичні елементи спрямовані на естетичне оформлення простору та часу, в 

якому розвивається пригодницький сюжет. Головні герої текстів цього плану – 

фізично сильні та досвідчені воїни, яким підвладне будь-яке завдання завдяки 

їхній спритності та силі. У текстовому просторі цього типу немає глобальних 

проблем, вони є переважно локальними і стосуються лише самих героїв та їх 

оточення.  

За класифікацією Р. Шидфара також виділяється чотири типи фентезі, але 

вони дещо відрізняються від попередніх різновидів. Науковець бере за основу 

міфологічну складову фентезі та розрізняє героїчний (побудований на 

кельтському фольклорі), фольклорно-казковий (герої живуть у реальному світі, 

населеному персонажами міфів), героїчно-епічний («авантюрно-

пригодницький», фентезі «меча та магії») та міфотворчий фентезі (створюється 

світ із власною міфологією) [4, с. 90]. 

С. Алєксєєв та М. Батшев узагальнюють різні види та підвиди фентезі та 

пропонують три основні підтипи, такі як класичний (дія відбувається у 

міфічному минулому у нашій або вигаданій реальності), історичний (дія 

відбувається у контексті реальних історичних подій) та науковий (елементи 

наукової фантастики поєднуються із казково-міфологічною традицією) [3, c. 83]. 

Твори, які вважаються фантастичними, мають характеризуватися цілим 

рядом специфічних мовних особливостей, зумовлених тим, що світ, який 

описується в них повністю або частково вигаданий автором. Внаслідок цього 
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об’єкти та закономірності реального світу доповнені або заміщені в ньому 

вигаданими, однак, вони позиціюються автором як можливі: вигаданий світ є 

логічним, без жодного натяку на внутрішні протиріччя, особливим чином 

співвіднесений з реальністю (для цієї мети застосовуються метафори, гіперболи 

або алегорії реального світу). 

Досліджуючи твори, що належать до категорії фантастичних, слід 

розрізняти тексти, що створюють групи «наукова фантастика» та власне 

«фентезі». Г. Гуревич у своїй праці «Бесіди про наукову фантастику» зазначає, 

що якщо «фантастика – це література, де істотну роль грає незвичайне, 

вигадане, невідоме, явно придумане», то наукова фантастика – «це така 

область, де незвичайне створюється матеріальними силами – природою або 

людиною за допомогою науки та техніки» [6].  

У більшості наукових дослідженнях, що присвячені вивченню наукової 

фантастики, її не прийнято вважати окремим жанром. Втім, Т. Катиш у роботі 

«Особливості функціонування термінологічної лексики в мові української 

фантастики» дає власне визначення даному терміну: «це жанр художньої 

літератури, що характеризується взаємозв’язком двох формально-змістовних 

планів: наукового і художнього, що мають на меті художнього зображення 

вигаданого фантастичного світу як такого, що реально існує на підставі 

чотирьох ознак: фантастичності, науковості, орієнтації на сучасність та 

спрямованість у майбутнє» [7]. Для того, щоб написати визначний 

фантастичний роман, необхідно не тільки бути лінгвістично компетентним, 

тобто володіти талантом письменника, а й мати певний запас екстралінгвальних 

знань, тобто вміти оперувати чималим запасом наукових знань. Наукова 

фантастика приділяє велику увагу прогресу і все, що в ній описується, 

представляється можливим людству в майбутньому [2].  

Отже, наукова фантастика базується на науковій вигадці, яка переважно 

доповнюється фантазією автора та описує вигадані технічні й наукові 

відкриття, можливі варіанти розвитку майбутнього та його вплив як на людство 

в цілому, так і на особистість окремо.  Наукова фантастика ґрунтується на 
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наукових фактах, в той час як основою для фентезі слугує аномальність, 

відхилення від норми, диво. На відміну від наукової фантастики реальність 

фентезі не прагне дати наукове пояснення своїм подіям та явищам [5].  

Саме через це окремого дослідження заслуговує реалізація категорії 

антропоцентричності у творах фантастичного напрямку. Адже у фантастичних 

творах письменники зазвичай зображують людину скоріше як приклад 

деградації, аніж прогресивного розвитку. Подекуди людину зображують як 

кволе створіння, що має велику голову та ноги як у павука, а руки, що постійно 

тримають пігулки. Часто людина стає жертвою односторонньої цивілізації, 

простим придатком конвеєрного виробництва. Її описують інтелектуалом у 

кволій тілесній оболонці [12].  

Підсумовуючи різницю між науковою фантастикою та фентезі, можна 

визначити, що перша дослівно перекладається як наукова вигадка, а друга – як 

фантазія. Дослідники творів Рея Бредбері вважають, що вони написані в жанрі 

наукової фантастики, але це не зовсім точно[1]. Сам письменник говорив з 

цього приводу таке: «… я не пишу наукову фантастику. Я написав всього одну 

науково-фантастичну книгу, і це «451° за Фаренгейтом». Наукова фантастика – 

зображення реального, а фентезі – зображення нереального» [4]. 

Отже, Рей Бредбері – не схожий на інших письменник-фантаст. Будучи 

одним з представників світової літератури, він сильно відрізняється від інших 

письменників сучасності та минулого. Його твори близькі до поетичної прози, в 

якій він пише про Землю, про людей в фантастичному обрамленні. У його 

фантастиці не зустрінеш технічних подробиць та вигадки в технічній сфері. В 

цьому і полягає головна відмінність фантастичних творів Бредбері від творів 

інших письменників. Фантастику Бредбері швидше можна назвати соціальною, 

а не науковою, оскільки за її допомогою автор малює безрадісну картину 

розвитку нашого суспільства [10]. 

Творчості Рея Бредбері присвячено багато досліджень; більша частина 

лінгвістів та літературознавців погоджується, що його фантастика відзначена 

тематикою, яка фокусується не на здобутках науки та техніки, а на морально-

психологічному аспекті, при цьому науково-технічний прогрес виступає лише 
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частиною зображуваної цивілізації. Це пояснює тенденцію дослідників 

відносити роботи Р. Бредбері до психологічної прози на фантастичній основі, 

оскільки їм властива складність сприйняття, яскрава, інтенсивна символіка та 

філософські роздуми про сенс буття людини в сучасних умовах цивілізації. 

Одним словом, фантастичні романи та історії Бредбері спрямовані на майбутнє. 

Занурившись глибше, можна припустити, що уявлення письменника про 

майбутнє Землі є алегорією сучасного життя у США [10]. Машини, побутова 

техніка, що доглядає за людиною, будить її зранку та бажає «гарної ночі» 

протиставлені людям, які забувають що таке любити своїх близьких. Герой Р. 

Бредбері у більшості випадків стоїть перед моральним вибором та обирає 

протест. У кожному творі письменника герой має своє власне бачення 

протистояння цьому світу та його споживчій машині.  

Ключова тематика науково-фантастичних творів письменника, на нашу 

думку, має пряме відношення до людської особистості та її еволюції. До 

масштабних соціальних творів можна, безумовно, віднести роман «451º за 

Фаренгейтом» [11]. Саме його називають романом-антиутопією. Автор 

зосереджує увагу на науково-технічному прогресі й здається ніби він із жахом 

зазирає у майбутнє, оскільки зневірюється у майбутній цивілізації. Саме тому 

Рей Бредбері описує майбутнє в темних тонах, без жодних позитивних емоцій 

та права на щасливе життя. 

Роман «451° за Фаренгейтом» експліцитно демонструє кінцевий етап 

розвитку технологічної сфери – цей термін описує сукупність всієї технології, яка 

існує на землі, що досягла того рівня розвитку, коли вона відділилася у самостійну 

сферу життєдіяльності людини. Тематично розширену версію оповідання 

«Пожежник» (саме під такою назвою роман відомий українським читачам) було 

опубліковано в журналі «Galaxy Science Fiction» в лютому 1951 року. Текстова 

дійсність висвітлює цілий комплекс проблем, з якими, на думку автора, з часом, 

можливо, доведеться зіткнутися людству. Зображуючи Америку ХХІ століття, 

Бредбері застосовує метод так званої екстраполяції, який використовується також 

при науково-технічному, а іноді й соціальному прогнозуванні: картина 

майбутнього моделюється на основі тенденцій, які існують сьогодні. За 
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допомогою символіки своїх фантазій письменник створює антимодель 

майбутнього суспільства. Він розмірковує про долю земної цивілізації, про 

майбутнє Америки, з її нестандартно сформованим менталітетом та національним 

колоритом. США, зображені в романі, нагадують Сполучені Штати ХХ століття, з 

їхньою культурою споживання, з нав’язливою рекламою в підземці, з «мильними 

операми» і штучним світом затишних котеджів. Тільки все доведено до крайності, 

до так званого «горезвісного абсурду». Пожежники перестають гасити пожежі, а 

навпаки починають спалювати заборонені книги. Людей, що надають перевагу 

прогулянкам пішки замість використання машин, приймають за божевільних. 

Забороняється навіть насолоджуватися природою. Найменший відступ від 

загальноприйнятих правил способу життя викликає покарання й репресії. 

Як бачимо, у романі «451º за Фаренгейтом» представлена майже абсурдна 

гіпотетична реальність, що є характерною ознакою для творів жанру фентезі. 

Автор намагається показати читачам, у що перетворюється суспільство, коли 

воно перестає читати та визнавати культурні цінності. Без читання людство 

перестає мислити, починає деградувати та стає легкою ціллю для маніпуляції. 

Таким чином прямо висловлюється авторське ставлення до бездуховного 

суспільства, що проміняла красу і мудрість книг на ілюзію вільного веселого 

життя і задоволення. 

Філософської традиції, що висвітлені у романі, пов’язані з проблемами 

технології. Втім, в текстовому просторі роману відсутні однозначні ознаки 

технофобії, що властиві деяким західним мислителям. Роман Р. Бредбері є 

«хронікою процесу змін». Автор переконаний, що втрачено ще не все, адже 

важко викорінити людське єство, люди й досі продовжують чогось шукати, до 

чогось прагнути. 

Однією з найважливіших філософських проблем для письменника 

залишається проблема взаємодії людини з природою. Крізь призму цих 

відносин «просіваються» культурні, духовні та загальнолюдські цінності. 

«Люди-книги» мріють, що «настане день, коли міста ширше розсунуть свої 

стіни та впустять до себе ліси, поля та дику природу» [11]. Протягом всієї 

тематичної мережі у тексті «451° за Фаренгейтом» зустрічаються згадки про 
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майбутню війну. Не даремно автор закінчує книгу вибухом атомної бомби. 

Р. Бредбері вважає, що необхідно повернути світ до початкової точки відліку. 

Але для того, щоб це зробити, необхідно покінчити з прогресом та 

цивілізацією. Таким чином апокаліптичні мотиви тісно пов'язані з мотивами 

духовного відродження. Природно, що людський початок перемагає на тлі 

техногенної катастрофи. Поряд з релігійною символікою в романі можна також 

виділити лінію символіки вогню, якій присвячений значний пласт оповідання. З 

цим символом пов'язано і назву книги: «451° за Фаренгейтом» – це 

температура, при якій горить папір. Символіку вогню тут відрізняє 

неоднозначність, двоплановість, що характерна для творчості Рея Бредбері 

взагалі. В останньому епізоді представлена інша роль вогненної стихії – творча. 

Сам аспект подвійності також стає символічним. Завдяки своєму влучному 

змісту та детальним описам роман вважається й досі актуальним, адже у ньому 

чітко зображено сучасні тенденції та психологічні особливості особи, що 

намагається вижити в споживацькому суспільстві. 

В цілому, дослідження тексту, що належить до жанру фентезі, показують, 

що його текстовий простір базується на вигадці, яка може описувати таємничий 

світ чи технічне майбутнє. Завдяки втіленню авторських інтенцій читач 

«занурюється» у зовсім інший світ за своїми правилами, способом життя та 

жителями. Читаючи та аналізуючи твори жанру фентезі, слід пам’ятати про 

символічність та імпліцитність гіпотетичної дійсності, що представлена в 

ньому, а отже, може мати нескінченні варіанти інтерпретацій та тлумачень. 
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Постановка проблеми. Літературно – художня антропонімія – це онімійна 

автономна підсистема, що не підлягає розгляду окремому від конкретних 

культурно-історичних умов, навіть за умови того, що мова йде про 

антропонімію казок, котра базується на фольклорній традиції надання імен 

персонажам. Актуальність окресленої проблеми зумовлена необхідністю 

дослідження інтерпретації знаків у англомовних казках, що є спільною для 

семіотики  і перекладознавства. Дослідження онімії літературних казок із 

урахуванням найближчого – розширеного контексту ґрунтується на науковому 

осмисленні поняття казкового дискурсу. Важливо зазначити, що 

універсального визначення поняття дискурсу казки поки що не існує. 

Здебільшого розуміння меж, обсягу антропонімікону не збігається в рамках 

авторської та перекладацької семіосфер. З огляду на це перша, закодована у 

тексті, викликає складнощі при перекладі. Власні імена є важливою частиною 

будь-якої мови. Для повного розуміння онімів є недостатнім їхній розгляд 

лише з точки зору ономастики. Існує величезна кількість видів онімів: 

топоніми, антропоніми, зооніми, космоніміми, міфоніми та ін. Англійські 

оніми мають свої особливості. Онімія англійської мови та англійського 

казкового дискурсу формувалася століттями. На її розвиток впливали культура 

корінних племен (бриттів), завоювання Британських островів (римське, 

скандинавське, нормандське), географічні і культурні особливості народу. 

Наявність таких факторів зумовила потребу створення процедур дослідження 

перекладів казок в аспекті інтерпретації позначуваного знаків, зокрема власних 

імен, та трансформації кодів у перекладах. Усе вищезазначене і спричинило 

вибір теми та актуальність нашої роботи. 

Теоретична база дослідження. Проблема трактування тексту при перекладі 

з огляду на її міждисциплінарний статус вимагає обґрунтування характерних їй 

процедур аналізу, що й стало особливістю даного дослідження. Беручи це до 

уваги, доцільність і виправданість семіолінгвістичного підходу у 

перекладознавстві, зокрема при дослідженні казкового дискурсу, можна 

аргументувати низкою домінантів. Так, спільною рисою для обох смер: 
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перекладознавства і семіотики є єдина проблема – інтерпретація конкретного 

знака, його обсягу, цілей, меж тощо. До прикладу, переклад уподібнюється 

семіозису, бо є процесом генерування значення під час читання художнього 

тексту. Автор монографії Мосьпан Н.В. [5] розглядає методологічні основи 

перекладу авторської казки на основі концепції функціонального та 

текстуально-лінгвістичного перекладацьких підходів. Опираючись на 

міждисциплінарні знання, дослідження вводить теоретичне обґрунтування 

семіолінгвістичного принципу художнього перекладу. Було створено певну 

термінологію та концепцію для аналізу та опису будь-якого явища, що 

розглядається як знак. Фактори котрі визначають різнорівневі знаки, було 

інтегровано в систему, внаслідок чого було визначено мікро-, макро- та 

мегазнаки. Обґрунтований у монографії метод, дозволяє зрозуміти семіосферу 

окремих перекладачів та автора в більшій мірі, ніж це дозволяє виключно 

лінгвістичний підхід до перекладу. Даний метод крім перелічених вище 

властивостей також надає можливість розглянути передачу засобами цільової 

мови позначуваного, збагаченого ексталінгвістичними елементами. Казковий 

текст в повній мірі укладається в семіотичне розуміння тексту, оскільки є 

структурованою єдністю з чітко позначеними внутрішньотекстовими межами, 

під якими ми розуміємо початкові, серединні та кінцеві формули. Казки є 

одним з найдавніших способів зберігання і передачі інформації, тому казковий 

текст завжди “більше, ніж текст”, бо йому властиві текстові та інтертекстові 

складові, тобто він створює відчуття семіотичного простору «роботи та гри 

позначуваних», та є знаковим як мало який інший, що робить даний підхід 

пріоритетним при лослідженні труднощів перекладу творів казкового жанру. 

До дослідження антропонімікону у художній літературі різних жанрів та 

періодів уже звертались такі вчені: І.М. Апоненко, О.Г. Горбачева, Г. Горний, 

К.Б. Зайцева, В.М. Калінкін, Ю. О. Карпенко, Ч. Косил, A. Кохановська, 

О.І. Лукошов, Е.Б. Магазаник, В. М. Михайлов, Є.С. Отін, О.О. Порпуліт, 

О.В. Суперанська, О. Чеслікова, та ін. 
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Тому актуальність дослідження також зумовлена недостатнім вивченням 

проблеми антропонімікону казкового тексту, причетного до об’єкта іменування 

(номінації). Російські казки вже досліджувались у цій сфері ономатопоетики 

(Апоненко І.М). Зіставне дослідження українських та російських казок було 

також проведене (Порпуліт О. О.), проте ще не було здійснено зіставного 

аналізу онімів на матеріалі авторських англійських та українських 

літературних казок. З огляду на це виникає необхідність у зіставному 

дослідженні власних імен персонажів літературних казок англійською та 

українською мовами та їх класифікації у зв’язку з об’єктом іменування. 

Метою даної статті є структурний та семантичний аналіз антропонімів 

казкового дискурсу у зазначених мовах у зв’язку з об’єктом іменування. 

Робота перш за все базується на положеннях про антропоцентризм 

лінгвістичних досліджень, що зумовлено об’єктом дослідження та його 

особливостями. Звернення до лінгвістики тексту дозволяє досліджувати 

поетоніми як засоби семантично-структурної та комунікативної організації 

тексту. Вивчення такої теорії, як мовна картина світу сформувало культурний, 

соціальний та позамовний компоненти, що сформувавши бачення світу 

отримують мовне оформлення. Власні імена в англійських казках мають свою 

специфіку й відображають етнокультурні особливості. Використовуючи спосіб 

культурного аналізу ми зіставляємо текстові елементи та зосереджуємося на 

культурному фоні, змісті і культурних цінностях як автора так і читача. 

Послідовному здійсненню інтерпретації значення поетонімів сприяє 

герменевтичний підхід, а звернення до гіпотези Сепіра-Уорфа допомагає 

асоціювати поетоніми носіями ланцюга культура – мислення – мова. 

Поставлені завдання передбачають використання в дослідженні таких 

загальноприйнятих в науці методів, як аналіз і синтез під час розгляду 

функціонування поетонімів; індукція та дедукція (під час вивчення мовних та 

культурних рис поетонімів); метод безпосереднього спостереження. 

Специфіка даного аналізу також передбачає звернення до власне 

лінгвістичних методів, а саме: описового методу, який застосовувався 
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безпосередньо для інвентаризації, систематизації та класифікації поетонімів; 

контекстуально-інтерпретаційного при здійсненні різнобічного аналізу 

власних назв художнього твору; структурно-семіотичного підходу який 

використовується для трактування поетонімів як значущих символів; елементів 

методу кількісних підрахунків під час відображенні кількісного 

функціонування власних назв; принципу системності задля вивчення 

системних зв’язків між поетонімними класами; функціонального методу, який 

сприяє дослідженню діючих власних назв, фіксації їхніх структурних та 

позиційних модифікацій під впливом оточення. Лінгвогеографічний метод 

реалізується безпосередньо через визначення умовних ареальних меж 

поширення поетонімів. 

Висновки. Провівши аналіз перекладів, бачимо, як перед нашими очима 

від мікрознака до макрознака, розгортається своєрідність та унікальність 

авторської картини світу, надаючи текстові яскраво вираженого авторського 

колориту. В своїй переважній більшості українські тлумачі не відображають 

струнку авторську послідовність казок у своїх перекладах. Така особливість 

свідчить про ментальну віддаленість автора першотвору та перекладачів, про 

різницю їхніх семіосфер, яка природно знаходить своє відображення не тільки 

на рівні мовностилістичних аспектів твору, а й у відтворенні наступної 

текстуальної ланки – композиції авторського мегазнака. В рамках класифікації 

антропонімікону англомовних та україномовних літературних казок було 

виділено три основні розряди: імена живих істот та істот, що сприймаються як 

живі; імена неістот; та власні назви комплексних об’єктів. 

Зооніми є найбільш вживаними в англійських казках. В авторських 

англійських казках головними героями здебільшого є саме звірі, а не люди, той 

час як в українських літературних казках ситуація є здебільшого протилежною. 

Характерною для літературних українських казкок є найпоширеніша група 

онімів, що представлена зоонімами та антропонімами. Деякі антропоніми 

українських казок обираються чи формуються автором згідно з принципом 

римування речення. В результаті аналізу праць дослідників було вивзначено, 
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що при перекладі імен власних з англійської українською мовою необхідно 

враховувати системне співвідношення різних онімів циклу твору, що виявляє 

себе як експліцитна чи імпліцитна опозиція: імена персонажів-представників 

звичайного немагічного світу входять до реального іменника англійської мови, 

а імена персонажів-представників незвичайного магічного – нові авторські 

оказіональні чи алюзивні оніми. 

Особливий інтерес оніми представляють для лінгвокультурології та 

перекладознавства, так як є відображенням розвитку культурно-історичного 

життя народу. Власні імена є невід'ємною частиною мовної системи, вони тісно 

пов'язані з людством, є його характеристикою. У кожного народу є свій фонд 

онімів, національно забарвлений і відмінний від інших. Одним із головних 

завдань перекладознавства є інтерпретація власних назв без втрати сенсу, 

закладеного автором. 
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