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Міжнародний договір є основним джерелом міжнародного права. Договір покликаний 
чітко і у визначеній формі відбивати угоду між суб'єктами міжнародного права про 
створення обов'язкових для них правил, тобто міжнародно-правових норм, що 
регламентують установлення, зміну чи припинення їх взаємних прав і обов'язків. 
Оформлення міжнародних договорів відбувається однією або кількома мовами, а у разі 
необхідності - здійснюються офіційні переклади, адже міжнародні документи є важливим 
атрибутом людської діяльності.

Міжнародні документи належать до офіційно-ділового стилю. У сучасній офіційно- 
діловій літературі англійською мовою спостерігається тенденція до збільшення кількості 
різних скорочень усіх морфологічних класів слів, утворення нових слів шляхом скорочення 
уже існуючих, що є наслідком інформаційної оптимізації повідомлень і тяжіння комунікації 
до мінімізації складності знаків.Документи ООН представляють собою всі типи текстів, 
оскільки в більшості спеціалізованих установ та органів ООН розглядається широке коло 
проблем -  економічних, політичних, юридичних, військових. Документи ООН різняться і за 
жанрами, характеристики яких визначаються як лінгвістичними, так і екстралінгвістичними 
факторами. Всередині кожного типу текстів документи ООН можуть бути розбиті за їх 
функціональним призначенням [7: 18].

Проблеми скорочених лексичних одиниць як специфічного мовного явища в сучасних 
мовах привертали увагу багатьох дослідників. Ці проблеми розглядаються в численних 
статтях і окремих роботах російських і зарубіжних авторів. До числа найбільш ґрунтовних 
праць з цих питань можна віднести роботи Д.І. Алексєєва, Є.П. Волошина, В.Г. Павлова, Т. 
Пайлза, М.М. Сегаля, Л.А. Шеляховского, Р. Уельзата ін. Актуальність теми дослідження 
зумовлюється тим фактом, що, не дивлячись на цілий ряд вище перелічених праць, 
особливості перекладу скорочень саме в текстах міжнародних документів загалом ще не



отримали належного висвітлення з позицій сучасних досягнень перекладознавчої науки. 
Звідси випливає мета статті,яка полягає у встановленні мовних особливостей англомовних 
скорочень офіційно-ділового стилю та аналізі різних способів їх відтворення українською 
мовою.Фактологічний матеріал дослідження складає 10 англомовних текстів чинних 
міжнародних документів. Загальна кількість опрацьованого матеріалу -  955 сторінок.

До числа найважливіших ознак, що визначаються функціональним призначенням 
документа, відносяться офіційність і нейтральність, логічність, точність, стереотипність та 
імперативність. Всі вони пов’язані між собою, утворюючи так звану єдність усіх ознак. 
Оскільки основною стилістичною рисою дипломатичних документів є чіткість значення та 
наявність скорочених одиниць у них може сприйматись як таке, що цьому суперечить. 
Основною причиною появи скорочень є економія. Лаконізм скорочень дозволяє збільшити 
кількість інформації, що передається в документі, не збільшуючи його об’єму.

Скорочення -  це такий спосіб словотвору, суть якого полягає у відсіканні частини 
основи, що або збігається зі словом, або є словосполученням, об'єднаним загальним 
смислом[3: 54]. Скорочення традиційно прийнято класифікувати на лексичні й графічні. До 
лексичних відносять усічені слова (сііррегї ог зіитр тооггїз) і абревіатури/акроніми (іпіііаі 
тооггїз ог аЬЬгеVІаііопз/асгопутз). Скорочуватися можуть будь-які фрагменти слова незалежно 
від морфемних границь. Абревіатура -  це складноскорочені слова. Похідне слово, що 
виникає внаслідок абревіації -  це утворення з перших літер або з інших частин слів, що 
входять до складу назви чи поняття: ^NО  (М ііеіНаііопзОгдапігаііоп) Організація
О б’єднаних Націй; ^  /ігеіерагітепі) управління пож еж но ї охорони; ЖНО
(ЖогііНеаіікОгдапігаііоп) Всесвітня організація охорони здоров’я. Акронім (від грецьких 
слів акрод -  «найвищий, крайній» та бмцод -  «ім'я») -  абревіатура, що складається з 
початкових літер або звуків слів твірного словосполучення. На відміну від абревіатур, 
акроніми вимовляються як повні слова: 8А^Т (8ігаіедіс Агтз ^іт ііа ііоп Таікз) переговори по 
обмеженню стратегічної зброї; ОМОV  (опететЬег, 0пеV0іе) один член, один голос; СА8Р 
який використовується в мові декількох груп, які борються проти забруднення 
навколишнього середовища.

Аналіз досліджуваного матеріалу засвідчив, що у текстах міжнародних конвенцій та 
резолюцій кількість використаних абревіатур та акронімів практично однакова: абревіатури 
(42%) -  акроніми (36%). У проаналізованих текстах ми виокремили основні тенденції 
структури скорочень. По-перше, середня кількість знаків в скороченнях -  4. По-друге, слова, 
що пишуться через дефіс, не репрезентуються. У якості ілюстрацій наведемо такі приклади: 
А8А -  Аззосіаііоп о /  8оиік -  Еазі Азіа, ІМСО -  Iпіе^-СоVе^птепіа^ Магіііте Сопзиіаігіе 
Огдапігаііоп. Отже, бачимо, що у текстах офіційно-ділового стилю використання лексичних 
скорочень є досить поширеним: абревіація скорочує матеріальну оболонку слів, збільшуючи 
швидкість отримання інформації від автора до адресата, адже, абревіатура є засобом 
концентрації інформації.

Графічні скорочення також численно представлені й вживаються на позначення мір, 
одиниць або величин (кд, кт, трк). Використовуються також такі широко відомі скорочення, 
як: і.е. (латинське ііезі, англійське ікаііз);е.д. (латинське ехетріідгаііа, англійське 
/огехатріе);еіс. (латинське еісеіега, англійське апізооп). Нами засвідчено специфічно 
англійський підтип скорочень -  напівскорочення, тобто комбінації акроніма -  одного члена 
словосполучення із повною основою іншого: А-ЬотЬ (аіотісЬотЬ) атомна бомба; А -/ іе іі 
(аіркапитегіс/іеіі) поле буквено-цифрових даних.

У документах у великій кількості можна також зустріти умовні позначення 
документів, організацій, органів. Такі позначення служать вказівником на певний документ, 
тобто з метою економії місця і збереження неперервності викладу думки (назви документів, 
як правило, громіздкі і можуть впливати на хід думки),назви скорочують до умовних букв і 
цифр. Наприклад :Е/РС/7УА -
РгерагаіогуСоттіііеео/ікеМііеіМаіїопзСоп/егепсеопТгаіеапіЕтріоутепі: Соттіззіоп А. Для 
резолюцій, наприклад, існує умовне позначення, що складається з арабських цифр, які 
позначають порядковий номер резолюції, і римських цифр у дужках, які позначають сесію, 
на якій була прийнята резолюція -  КЕ8/2604/ХХШ.



Загалом, усі скорочення складають приблизно 2% від загального обсягу слів 
міжнародних договорів. Це уможливило висновок, що у сучасній англійській діловій мові 
скорочення швидко прогресує. Останнє пояснюється доступністю і оперативністю їх 
створення, а також раціональністю, яку закладено в її структуру -  лаконічністю, 
економністю, семантичною місткістю та інформативністю. Скорочення посідають значне 
місце серед інших лексичних одиниць, й представлені досить великою варіацією видів 
(Схема 1).

Схема 1. (Види скорочень)

В умовах стрімкого науково-технічного прогресу, надшвидкого розповсюдження 
інформації, одночасно з тенденцією до її стислості задля економії часу й фінансових засобів, 
скорочення стали невід’ємною частиною мови міжнародних документів. Як вже зазначалося 
вище, саме скорочення дозволяють значно збільшити кількість інформації, що передається у 
документі, не збільшуючи при цьому його об’єму. Разом з тим, вони полегшують 
запам’ятовування довгих назв і одночасно функціонування чужих назв без потреби їх 
розгортання й детального пояснення. Скорочені лексичні одиниці залишаються в багатьох 
аспектах загадкою в лінгвістичному плані, оскільки під ними слід розглядати такі 
фундаментальні проблеми, як проблема структури слова та його значення, проблема 
морфеми тощо. Переклад скорочень завжди є актуальним аспектом при будь-якому 
дослідженні, особливо при дослідженні перекладу міжнародних документів.

Існує значна кількість способів перекладу скорочень, але більшість перекладознавців 
погоджуються на існуванні серед них найбільш поширених й виокремлюють такі способи: 
скорочений переклад, переклад шляхом транслітерації та експлікація. Варто зауважити, що 
скорочений переклад та транслітерацію можна поєднати, оскільки ці обидва засоби 
перекладу вживаються в тому випадку, коли певне скорочення є загальнопоширене й відому 
широкому колу мовців. Так, наприклад: ^NО  -  ООН; ^NЕ8СО -  Ю НЕСКО; ІМ Р  -  МВФ; 
ЦМ8ЕР -  Ю НІСЕФ; Е ^  -  ЄС; ОРЕС -  О ПЕК.Ш ТО  -  НАТО; СІ8 -  СНД. Що ж стосується 
експлікації, то це є такий спосіб перекладу, коли ми не лише розшифровуємо скорочення, а 
також даємо його пояснення. Пор.: ІОС -  М О К  Міжнародний олімпійський комітет; ^ О  -  
М О П  М іжнародна організація праці; ІВКО -  МБРР Міжнародний банк реконструкції і 
розвитку.

Скорочення займають вагому позицію серед інших досліджуваних лексичних одиниць, 
оскільки саме за допомогою скорочень можна передати якомога більше інформації з 
економією часу, місця та зусиль. Як було зазначено в теоретичних викладках стосовно 
перекладацького аспекту скорочень, розрізняють три основні способи перекладу: скорочений 
переклад разом з транслітерацією та метод експлікації. Приклади: ^NО  -  ООН; ^NЕ8СО -  
Ю НЕСКО; ІМ ¥  -  М ВФ; ЦМ8ЕР -  Ю НІСЕФ; Е ^  -  ЄС; ОРЕС -  О П Е К;Ш ТО  -  НАТО; СІ8 -  
СНД; ІОС -  М О К  Міжнародний олімпійський комітет; ^ О  -  М О П  М іжнародна організація 
праці; ІВКО -  МБРР Міжнародний банк реконструкції і розвитку.

У результаті нашого дослідження ми отримали таку частотність використання цих 
основних методів перекладу скорочень (Таблиця 1).



Таблиця 1

№  п/п Спосіб перекладу Частотність 
вж ивання у %

Частотність вж ивання 
(абсолютна кількість)

1 Скорочений
переклад/Транслітерація

96% 96

2 Експлікація 4% 4

Разом 100% 100

Як видно з таблиці, лише незначна кількість скорочень потребує експлікативного методу 
перекладу. Практично всі скорочення піддаються транслітерації, що свідчить про високий 
ступінь продуктивності цього перекладацького прийому. Це пояснюється тяжінням до 
економії часу та зусиль, до лаконічної і в той же час, доступної й змістовної інформаційної 
порції. Саме цю тенденцію ми й підтвердили, надаючи такі результати дослідження.

Після проведеного перекладацького аналізу ми можемо також зауважити, що перекладач 
має обов’язково пам’ятати, що при перекладі скорочень йому завжди прийдуть на допомогу 
спеціальні словники скорочених лексичних одиниць та інші ловідкові джерела. Головне -  
вміти правильно ними користуватись задля знаходження єдиного правильного варіанту 
перекладу в тому чи іншому випадку, адже основні найбільш уживані в міжнародній 
документації сучасні скорочення завжди можна знайти або в спеціальних додатках, або у 
тематичних словниках, де є чітко зафіксований офіційний варіант перекладу абревіатури. 
Тому перекладач має змогу проконсультуватися і правильно розшифрувати лексичне 
утворення будь-якого виду й складності.
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