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ТЕОРЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

Формування фундаментальних теоретичних основ та принципів 

сучасного перекладу є дуже важливим етапом розвитку теорії 

перекладу як окремого наукового напрямку в сфері лінгвістики та, 

незважаючи на їх науково-теоретичний характер, має також особливе 

прикладне значення. І це цілком обґрунтовано, оскільки розуміння та 

знання особливостей  перекладу як окремо визначеного модельного 

процесу, певної наукової схеми  перекладу та основних засобів його 

реалізації – перекладацьких перетворень є надзвичайно важливим у 

роботі будь-якого кваліфікованого перекладача та є невід’ємною 

частиною його наукової та професійної діяльності. Детальне 

теоретичне вивчення даного питання суттєво допоможе перекладачеві 

на практиці вирішити низку серйозних проблем, які виникають при 

здійсненні перекладу, адже дозволить йому визначити основні 

прийоми та засоби, пов’язані з пошуком адекватних відповідників за 

межами словникових статей та закономірних граматичних 

співвідношень у різних мовних групах, а також зумовить реальну 

можливість для перекладача здійснити свідомий та об’єктивний вибір 

конкретних перекладацьких трансформацій при виконанні перекладу 

в залежності від його складності, досягнувши при цьому високого 

рівня адекватності та еквівалентності [11: 426-427].  



Переклад – це складний багатогранний комплексний процес 

специфічної лінгвістичної діяльності людини спрямований на 

передачу змістовного, граматичного наповнення та експресивно-

емоційного стилістичного забарвлення окремих слів, словосполучень 

та речень викладених у рамках граматичних, лексичних та 

стилістичних систем мови оригіналу  у відповідні рамки аналогічних 

систем мови перекладу зі збереженням їхніх стилістичних, 

граматичних та лексичних особливостей, спрямований на досягнення 

адекватності та еквівалентності шляхом безпосереднього застосування 

відповідних міжмовних граматичних, лексичних та стилістичних 

перетворень – перекладацьких трансформацій [13:  48-49]. 

При цьому, теоретичне та практичне ядро процесу перекладу 

складає широкий спектр відповідних перекладацьких трансформацій, 

що створює об’єктивні диференційовані передумови виникнення 

різноманітних наукових підходів щодо  визначення їх суті та 

розподілу на відповідні типи, класи, рівні чи підгрупи. 

 У сучасній теорії та практиці перекладу не існує 

однозначних підходів та поглядів щодо визначення єдиного науково-

обґрунтованого поняття перекладацьких трансформацій та їх 

класифікації, що не дозволяє повністю провести теоретичну 

уніфікацію даного фундаментального лінгвістичного явища. 

Значна кількість видатних  теоретиків та практиків перекладу  

внесла свій особливий внесок у розробку та дослідження даного 

явища, серед них потрібно виділити І. В. Арнольд, Ю. Найду, 

Л. К. Латишева, А. Фітерман, Т. Левицьку, Р. Міньяр-Білоручева, 

В. Е. Щетінкіна, Л. П. Науменко, А. Й. Гордєєву, Л. С. Бархударова, 

О. Д. Швейцера, Я. Й. Рецкера, П. Ньюмарка та ін.  

Однак, слід зазначити, що незважаючи на численні публікації та 

роботи, присвячені проблемі перекладацьких трансформацій, у 

науковому світі на даний момент не існує єдиної думки щодо 

визначення цього поняття та його суті. На думку дослідників, 

більшість дефініцій не повністю розкривають його сутність, не 

враховують тих чи інших індивідуальних особливостей 

перекладацьких трансформацій зосереджуючись на одній із них, а 



інші, навпаки, занадто перенасичені ними, що значно розширює їх 

дефініцію. Окремо слід зазначити, що в деяких випадках (наприклад у 

працях В. Н. Комісарова, Я. І. Рецкера) термін "перекладацька 

трансформація" використовується взагалі без чіткого визначення (як 

інтуїтивно зрозуміле поняття) [5:  1-2].  

Проте, серед всіх наукових підходів щодо визначення та 

класифікації перекладацьких трансформацій можна визначити 

декілька основних. Значущими є наукові теоретичні дослідження 

видатного лінгвіста  В. Н. Комісарова,  який у своїх працях застосовує 

спрощений підхід до спектру індивідуальних особливостей та 

класифікуючих ознак даного поняття, в основному зосереджуючи 

свою увагу лише на одній із них – досягненні еквівалентності та 

адекватності перекладу шляхом застосування перекладацьких 

трансформацій. При цьому, В. Н. Комісаров не бере до уваги інші 

допоміжні ознаки класифікацій, зазначаючи, що "перекладацькі 

трансформації" – це "способи перекладу, які може використовувати 

перекладач при перекладі різних оригіналів у тих випадках, коли 

словниковий відповідник відсутній або не може бути використаний за 

умовами контексту" [6: 21].  

Споріднено з В. Н. Комісаровим, інший теоретик перекладу І. В. 

Арнольд у своїх працях при визначенні поняття "перекладацькі 

трансформації" також зосереджує свою увагу на одній індивідуальній 

особливості та класифікуючій ознаці даного поняття при його 

визначенні, а саме на міжмовному загальному характері 

перекладацьких трансформацій та визначає їх, як особливий вид 

перефразування – міжмовне перетворення, яке має суттєві відмінності 

від трансформацій у рамках однієї мови. При цьому, вчена наголошує, 

що «коли ми говоримо про одномовні трансформації, то ми маємо на 

увазі фрази, які відрізняються одна від одної за граматичною 

структурою, мають (практично) один і той же зміст і здатні 

виконувати в даному контексті одну і ту ж комунікативну функцію» 

[1: 74]. Таким чином, І. В. Арнольд відокремлює міжмовні 

перекладацькі трансформації від перекладацьких трансформацій в 



межах однієї мови, надаючи першим значно більшу вагу в сфері 

теоретичного та практичного перекладу.  

Проте, у царині теоретичного перекладу прийнято вважати, що 

найбільш точним щодо розкриття науково-об’єктивної сутності 

поняття "перекладацькі трансформації" є визначення надане Л. С. 

Бархударовим, який зазначав, що "перекладацькі трансформації" – 

це "численні та якісно різноманітні міжмовні перетворення, які 

здійснюються для досягнення перекладацької еквівалентності 

("адекватності перекладу") усупереч розбіжностям у формальних і 

семантичних системах двох мов" [2: 190-191]. При цьому, лінгвіст 

зазначав, що за його визначенням термін "трансформація" не можна 

сприймати буквально, адже текст оригіналу не змінюється сам по собі, 

– відповідно оригінал залишається незмінним, але на його основі за 

допомогою певних перекладацьких трансформацій створюється текст 

на іншій мові і, тому, сам по собі переклад є загальною міжмовною 

трансформацією [2: 5].  

Таким чином, у сфері теорії перекладу перекладацькі 

трансформації можна визначити як якісні та об’єктивно різноманітні 

міжмовні перетворення, способи перекладу, операції перефразування 

спрямовані на повноцінну перебудову та перетворення ключових 

елементів вихідного тексту, які здійснюються усупереч розбіжностям 

у формальних і семантичних системах двох мов для досягнення 

еквівалентності та адекватності перекладу у тих випадках, коли 

словниковий відповідник відсутній або не може бути використаний за 

умовами контексту.                   

Не менш важливою теоретичною проблемою в галузі теорії та 

практики перекладу є питання щодо класифікації перекладацьких 

трансформацій.  

Класифікація перекладацьких трансформацій, тобто розподіл їх 

на певні категорії, види, підгрупи чи рівні дозволяє більш детально та 

об’єктивно провести дослідження як окремих індивідуальних, так і 

загальних особливостей перекладацьких трансформацій, а 

найголовніше – визначити основну сферу та специфіку їх 

застосування під час здійснення перекладу.  



У теорії перекладознавства існує чимала кількість підходів щодо 

класифікації перекладацьких трансформацій та відповідно кожен 

науковець, теоретик чи практик перекладу обґрунтовує свою позицію 

при їх розгляді. Проте, єдиної думки щодо класифікації 

перекладацьких трансформацій досі не існує. Отож, запропоноване 

дослідження має на меті детально проаналізувати існуючі наукові 

підходи різних учених щодо поділу перекладацьких трансформацій, 

виявити найбільш науково-обґрунтовані з них та сформувати науково-

теоретичне визначення їх суті. 

Розробивши детальну класифікацію перекладацьких 

трансформацій, В. Н. Комісаров поділяє їх на такі види: лексичні, 

граматичні та комплексні лексико-граматичні трансформації. При 

цьому, в межах кожного виду В. Н. Комісаров виділяє чітку систему 

перекладацьких технічних прийомів та способів, які асоціюються із 

відповідним типом перекладацьких трансформацій. 

1) Лексичні трансформації: а) транскрибування; б) 

транслітерація; в) калькування; г) лексико-семантичні заміни: 

конкретизація; генералізація; модуляція або смисловий розвиток. 

2) Граматичні трансформації: а) членування речень; б) 

об'єднання речень; в) граматичні заміни: форми слова; частини мови; 

члена речення;  типу речення. 

3) Лексико-граматичні: антонімічний переклад; експлікація 

(описовий переклад); компенсація [5: 56; 87]. 

У свою чергу, інший відомий науковець Я. Й. Рецкер розділяє 

перекладацькі трансформації на лексичні і граматичні [11: 97-98]. 

При цьому, останні полягають у перетворенні структури речення у 

процесі перекладу відповідно до норм мови перекладу. 

Трансформація може бути повною або частковою. Зазвичай, коли 

замінюються головні члени речення, відбувається повна 

трансформація, якщо ж замінюються лише другорядні члени речення, 

відбувається часткова трансформація. Крім замін членів речення 

заміні підлягають і частини мови. 

До граматичних трансформацій входять такі перекладацькі 

прийоми: а) зміна порядку слів; б) зміна структури речення (повна і 



часткова); в) заміна частин мови і членів речення; г) додавання слів; д) 

опущення слів. 

Лексичні трансформації складаються з таких перекладацьких 

прийомів: а) диференціація значення; б) конкретизація значення; в) 

генералізація значення; г) смисловий розвиток; д) антонімічний 

переклад; е) цілісне перетворення; ж) компенсація втрат у процесі 

перекладу. 

Схожа і водночас відмінна від попередніх концепцій зі своїми 

специфічними особливостями є класифікація, представлена 

теоретиком та практиком перекладу Л. С. Бархударовим. Він 

розрізняє такі чотири види трансформацій: перестановки, заміни, 

додавання та опущення. При цьому, в межах кожної із них Л. С. 

Бархударов виділяє також відповідні специфічні перекладацькі 

прийоми, які є невід’ємною їх частиною [3, с.78]. 

1. Перестановки : а) зміна порядку слів і словосполучень у 

структурі речення; б) зміна порядку частин складного речення; в) 

зміна самостійних речень у складі тексту; 

2. Заміни : а) заміни форм слова; б) заміни частин мови; в) 

заміни членів речення (перебудова синтаксичної структури речення); 

г) синтаксичні заміни в складному реченні: заміна простого речення 

складним і навпаки; заміна головного речення підрядним  і навпаки; 

підрядного зв’язку сурядним; сполучникового зв'язку 

безсполучниковим; д) лексичні заміни: конкретизація; генералізація; 

заміна наслідку причиною і навпаки; е) антонімічний переклад; ж) 

компенсація; 

3. Додавання. 

4. Опущення. 

Л. С. Бархударов наголошував, що подібний поділ є значною 

мірою приблизним і умовним [2: 112]. І справді, дана класифікація є 

достатньо умовною і, відповідно, зустрічаються ці чотири типи 

перекладацьких трансформацій на практиці у чистому вигляді досить 

рідко – зазвичай вони застосовуються в сукупності, набуваючи 

комплексного характеру. При цьому, варто відзначити, що 

перестановками називаються зміни розташування (порядку 



проходження) мовних елементів у тексті перекладу в порівнянні з 

текстом оригіналу. До замін належать як зміни при перекладі слів, 

частин мови, членів речення, типів синтаксичного зв’язку, так і 

лексичні заміни (конкретизація, генералізація, антонімічний переклад, 

компенсація). Додавання, в свою чергу, передбачають використання 

у перекладі додаткових слів, що не мають відповідників в оригіналі. 

Під опущенням слід мати на увазі пропущення тих або інших слів 

при перекладі. 

Цікавою є позиція  Л. Латишева, який розробив свою 

класифікацію в залежності від способу відхилення від міжмовних 

відповідностей, і всі перекладацькі трансформації поділяв на 

наступні:  

1) морфологічні – заміна однієї категоріальної форми іншими 

або декількома;  

2)синтаксичні – зміна синтаксичної функції слів і 

словосполучень;  

3) стилістичні – зміна стилістичного оформлення конкретного 

фрагменту тексту;  

4) семантичні – зміна не тільки форми вираження змісту, але і 

самого змісту.  

5) змішані – лексико-семантичні та синтаксично-морфологічні 

[7: 78]. 

Пізніше Л.К. Латишев, після проведення ще більш глибокого 

вивчення перекладацьких трансформацій, розширив попередню 

класифікацію та виділив уже шість типів перекладацьких перетворень 

[8: 46]:  

1.Лексичні перетворення. До цього типу вчений відносить 

заміни лексем синонімами, залежними від контексту.  

2.Стилістичні перетворення. У цьому випадку відбувається 

трансформація стилістичного забарвлення слова, що перекладається. 

3.Морфологічні перетворення. Сюди відноситься 

перетворення однієї частини мови в іншу або заміна її декількома 

частинами мови.  



4.Синтаксичні перетворення. До них дослідник відносить 

трансформацію синтаксичних конструкцій (слів, словосполучень і 

речень), зміна типу підрядних речень, зміна типу синтаксичного 

зв’язку, трансформацію пропозицій в словосполучення і перестановку 

частин у складнопідрядних і складносурядних реченнях.  

5.Семантичні трансформації. У підручниках та монографіях з 

теорії перекладу це явище також називають як "смисловий розвиток". 

Сюди Л.К. Латишев  відносить заміни деталей-ознак.  

6.Трансформації змішаного виду – це конверсна 

трансформація і антонімічний переклад, за Л. Латишевим. 

Наукові теоретики перекладу А. Фітерман та Т. Левицька 

виділяють три типи перекладацьких трансформацій [9: 62]:  

1.Граматичні трансформації. Сюди належать такі 

перекладацькі прийоми та засоби як : перестановки, опущення і 

додавання, перебудови та заміни речень.  

2.Стилістичні трансформації. До цієї категорії можна віднести 

такі прийоми, як синонімічні заміни та описовий переклад, 

компенсація та інші види замін.  

3. Лексичні трансформації. Тут ідеться про заміну і додавання, 

конкретизацію та генералізацію речень. 

Наступний вчений, О. Д. Швейцер, пропонує класифікувати 

трансформації на чотири групи [12: 113]. 

 Трансформації на компонентному рівні семантичної 

валентності у разі застосування різного роду замін. Наприклад, 

заміна морфологічних засобів лексичними, іншими морфологічними, 

синтаксичними або фразеологічними та інші.  

 Трансформації, що здійснюються на референціальному 

рівні – це:  

1) конкретизація (або гіпонімічна трансформація); 2) заміна 

реалій (інтергіпонімічна трансформація);  3)переклад за допомогою 

реметафоризації (синекдохічна трансформація);  4) метонімічні 

трансформації; 5) реметафоризації (заміни однієї метафори іншою); 6) 

деметафорізації (заміни метафори її антиподом – неметафорою). 



 Трансформації на стилістичному рівні – компресія і 

розширення. Говорячи про компресію, ідеться про еліпсис, 

семантичне стягнення, опущення надлишкових елементів і лексичне 

згортання.  

 Комплексні трансформації, які включають різні 

комбінації вищевказаних технічних засобів та способів перекладу. 

У свою чергу, Р. Міньяр-Білоручев називає три види 

трансформацій – лексичні, граматичні, семантичні [10: 96]. До 

лексичних він відносить прийоми генералізації і конкретизації;  до 

граматичних – пасивізацію, заміну частин мови і членів речення, 

об’єднання речень або їх членування; до семантичних – метафоричні, 

синонімічні заміни, логічний розвиток понять, антонімічний переклад 

і прийом компенсації.  

Інколи лінгвісти зосереджували свою увагу не на 

перекладацьких трансформаціях, а на основних перекладацьких 

прийомах та безпосередньо не зверталися до перекладацьких 

перетворень. Так, французькі науковці Жан Дарбельне і Жан-Поль 

Віне провели класифікацію прийомів, які варто використовувати у 

ході перекладацької роботи, поділивши їх на дві групи: прийоми 

прямого перекладу та прийоми непрямого перекладу.  

До прийомів прямого перекладу вони відносили:  

1) дослівний переклад; 2) калькування; 3) запозичення.  

До прийомів непрямого перекладу належать: 

1) еквіваленція (передача змісту попереджувальних написів, 

прислів’їв, афоризмів іншими словами);  

2) транспозиція (заміна однієї частини мови на іншу);  

3) адаптація (заміна деталей історії, що повідомляється, 

іншими);  

4) модуляція (зміна точки зору) [4: 158-159]. 

Американський лінгвіст Ю. Найда у своїй книзі "До науки 

перекладу" наводить такі перекладацькі модифікації,  як додавання, 

опущення і зміни. У рубриці "Додавання" описуються такі випадки: 

1) заповнення еліпсів; 2) вимушене уточнення, обумовлене 

двозначністю оригіналу або прагненням уникнути помилкових 



асоціацій; 3) доповнення при зміні граматичної структури; 4) 

експліцитна передача імпліцитного сенсу; 5) відповіді на риторичні 

запитання; 6) застосування класифікаторів; 7) повторення частини 

попереднього висловлювання в ролі сполучної ланки; 8) використання 

лексичних дублетів. Опущення при перекладі стосуються повторів, 

зайвих згадок референта (заміни імені займенником), сполучників, 

сполучних ланок, категорій іноземної мови відсутніх або менш 

уживаних у мові перекладу. Зміни при перекладі включають заміну 

звуків, граматичних категорій частин мови, порядку елементів, типу 

зв'язку між реченнями, окремих слів і фразеологічних одиниць [13: 

64-65]. 

Таким чином, розглянувши різноманітні підходи вітчизняних і 

зарубіжних науковців теоретиків та практиків перекладу щодо 

класифікації перекладацьких трансформацій, можна зробити 

висновок, що всі вони у своїй основі ґрунтуються на конкретному 

наборі перекладацьких технічних прийомів та засобів, які найчастіше 

застосовуються при здійсненні перекладу з однієї мови на іншу та 

містять єдиний підхід до виокремлення видів перекладацьких 

перетворень. Отже, на цій основі, можна виділити наступні типи 

перекладацьких трансформацій, які зустрічаються майже у всіх 

розглянутих нами класифікаціях, а саме: 

Морфологічні трансформації – полягають у заміні однієї 

частини мови іншою або декількома частинами мови під час 

здійснення перекладу.  

Синтаксичні трансформації - полягають в зміні синтаксичних 

функцій слів і словосполучень.  

Стилістичні трансформації – зміни стилістичного оформлення  

чи забарвлення конкретного фрагменту під час перекладу. 

Семантичні трансформації – перетворення, які здійснюються 

на основі різноманітних причинно-наслідкових зав’язків, що існують 

між елементами конкретних ситуації, що підлягають опису під час 

перекладу. 

Лексичні трансформації – відхилення від прямих словникових 

відповідностей. Лексичні трансформації зумовлені тим, що об’єм 



значень лексичних одиниць мови оригіналу та мови перекладу не 

співпадає. 

Граматичні трансформації полягають в перетворенні 

структури речення в процесі перекладу відповідно до норм мови 

перекладу. 

Трансформації змішаного типу – трансформації, які 

поєднують у собі різні технічні прийоми та способи перекладу.  

Однак, слід зазначити, що будь-який поділ перекладацьких 

трансформації на окремі види, групи чи типи є відносно умовним, і на 

практиці всі їх різновиди мають комплексний характер та 

застосовуються у сукупності для досягнення адекватності та 

еквівалентності перекладу. 

Таким чином, провівши об’єктивне теоретичне дослідження та 

ґрунтовний науковий аналіз фундаментальних теоретичних засад 

перекладу, а також основних міжмовних перетворень – 

перекладацьких трансформацій –  можна зробити загальний висновок, 

що теоретичний розвиток та постійне вдосконалення наукової моделі 

перекладу як складного багатогранного комплексного процесу 

специфічної лінгвістичної діяльності людини та перекладацьких 

трансформацій як невід’ємних, ключових технічних засобів та 

прийомів його вдосконалення є дуже важливим і має актуальне 

теоретичне і прикладне значення, виступаючи невід’ємною частиною  

професійної діяльності будь-якого кваліфікованого перекладача, 

створюючи необхідні умови для досягнення ним еквівалентності та 

адекватності перекладу, як основного критерію його якості. 
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