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Стаття присвячення дослідженню категорії заперечення у правових актах ЄС, складених англійською мовою. 

Аналізуються засоби вираження категорії заперечення в англійській мові та засоби їхнього відтворення в українському 
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Постановка проблеми. Наразі в Україні 

відбуваються активні процеси інтеграції у 

правове поле Європейського Союзу, що 

вимагає адаптації власного законодавства і 

юридичної мови до стандартів ЄС. Необхід-

ність здійснення перекладу на українську мову 

актів Європейського Союзу acquis commu-

nautaire остаточно була законодавчо затверд-

жена Постановою Кабінету Міністрів України 

від 31 травня 2017 р. № 512 «Про порядок 

здійснення перекладу на українську мову актів 

Європейського Союзу acquis communautaire» 

[9]. Тексти актів acquis communautaire, як бага-

тосторонніх документів співпраці і співіснуван-

ня держав, повинні бути еквівалентні на мовах 

усіх сторін. Саме тому детальне дослідження 

засобів відтворення категорії заперечення, ана-

ліз стану наявної термінології та застосованих 

перекладацьких рішень є актуальним 

завданням для вітчизняної лінгвістики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Оскільки до Європейського Союзу входять 28 

країн, то мова актів Європейського Союзу 

acquis communautaire та проблематика їхнього 

перекладу була об’єктом дослідження як 

вітчизняних (Д. С. Гавура, А. Л. Гідора Д. С. 

Касяненко. Н. П. Карпчук, Д. С. Косяненко, Д. 

С. Коробейнікова, В. І. Романченко, О. І. 

Чериднеченко), так й іноземних науковців (F. 

A. Coulmas, K.Gibová, R. L. Creech, R. Goffin, P. 

Sandrini, W. E. Weisflog). 

Мета статті – проаналізувати засоби 

вираження категорії заперечення в 

англомовних актах acquis communautaire і 

засоби їх відтворення у перекладі, зокрема 

спираючись на текст Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, складеною англійською 

мовою, та на її переклад українською.  

Основні результати дослідження. Варто 

зазначити, що мовному питанню приділяють в 

ЄС надзвичайну увагу, доказом чого слугують 

результати роботи мовних і термінологічних 

відділів, департаментів перекладу при кожній 

інстанції Євросоюзу, постійні програми 

вивчення іноземних мов і підвищення мовної 

компетенції службовців ЄС. Недарма за 

Рішенням Європарламенту щороку витрати 

Євросоюзу на переклад складають 1% від 

загального бюджету Європейського Союзу [5, 

c. 331]. В Україні ж до перекладу acquis 

communautaire на різних етапах розвитку 

відносин з ЄС були залучені різні організації: 

відділ перекладу МЗС України, Відділ 

перекладів актів європейського права Центру 

європейського та порівняльного права при 

Міністерстві юстиції України. [5, c. 332]. 

Перший екземпляр усіх актів ЄС 

створюється трьома робочими мовами: 
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англійською, німецькою та французькою. Деякі 

дослідники вважають, що найкраще 

перекладати ці документи на українську з 

німецької мови, оскільки німецька термінологія 

наближена до континентальної системи права 

та в повній мірі відображає українську [6]. Але, 

хоча правових актів ЄС характерний 

мультилінгвізм, проте в 70 % мовою оригіналу 

є англійська [2, c. 9]. Саме тому для нашого 

дослідження ми вибрали текст Угоди 

англійською мовою.  

Перш ніж розглядати мовні особливості ЄС 

acquis communautaire, варто визначитися з 

дефініцією явища. Відповідно до міркувань Д. 

С. Касяненко, під правовим текстом ЄС 

розуміємо мовленнєвий твір, який функціонує у 

сфері  фахової комунікації правників у ЄС та за 

його межами [2, c. 22]. 

Акти acquis communautaire реалізуються у 

мові в рамках офіційно-ділового стилю. В 

офіційно-діловому стилі виділяються чотири 

підстилі, які характеризуються певним набором 

жанрів юридичних документів: законодавчий, 

дипломатичний, судово-правовий, адміністра-

тивно-канцелярський [1, c. 156]. Таким чином, 

правові тексти ЄС ми відносимо до законо-

давчих актів. Мова офіційно-ділових текстів, 

зокрема законодавчих актів, призначених 

регулювати суспільні відносини, характери-

зується офіційністю, узагальненістю, стандар-

тизованістю, кодифікованістю, безособовістю, 

настановчо-інформативним характером, 

стилістичною нейтральністю, відсутністю 

індивідуально-авторських рис[1, c. 156-157].  

 Спираючись на ці характеристики законо-

давчих актів, важливим є дослідження функціо-

нування категорії заперечення в офіційно-діло-

вому стилі. Ці документи мають бути максима-

льно чіткими і зрозумілими, але в той же час 

вони регламентовані протоколами міжнарод-

ного співробітництва. Заперечення в таких до-

кументах повинно бути експліковано з імпера-

тивним наміром, але не виражати наказу чи 

примусу.  

Природа мовної категорії заперечення досі 

не уніфікована. Але особливість заперечення як 

однієї з фундаментальних мовних категорій 

полягає, зокрема, й у тому, що воно виявляє 

універсальні якості в різних сферах дії – 

семантичній, синтаксичній, комунікативно-

прагматичній та просодичній [8, c. 8]. 

Як будь-яка мовна категорія, заперечення 

має свої засоби вираження. Захарчук І.О. зазна-

чає, що в англійській мові засоби вираження 

заперечення утворюють функціонально-семан-

тичну парадигму. До функціонально-семан-

тичної парадигми засобів вираження запере-

чення належать морфологічні, лексико-грама-

тичні, лексико-семантичні та синтаксичні засо-

би  [3, c. 25]. 

До морфологічних засобів заперечення в 

англійській мові належать різноманітні афікси, 

що несуть негативне значення:  

- префікси un-, in- (з варіантами в 

результаті асиміляції ir-, il-, im-), dis-, non-, mis-, 

de-, e-, anti-, ab-, a-, ex- counter-, contra- 

(independence , unrestricted, illicit, non-EC);  

- суфікси -less, -free (wireess, pest-free);  

- словотворчі морфеми never-, no-, not- 

(no-glare, not-self, never-ceasing) [3, c. 53]. 

Заперечення на синтаксичному рівні може 

виражатися експліцитно (за допомогою 

спеціальних мовних засобів) та імпліцитно (без 

уживання спеціальних мовних одиниць). Проте 

для підстилю законодавчих актів імпліцитність 

не є характерною, їм притаманна конкретність, 

чіткість та однозначність смислу. 

Основним засобом експліцитного 

вираження заперечення на синтаксичному рівні 

в англійській мові є частка not. Особливістю 

сучасного англійського заперечення є 

облігаторне поєднання частки not з 

допоміжним дієсловом do у складі аналітичної 

заперечної форми дієслова [8, c. 68]. 

Також до семантичних засобів вираження 

заперечення включають заперечну частку no, 

що вживається перед іменником, 

прикметником і прислівником. 

Лексичні засоби вираження заперечення в 

англійській мові доцільно розділити на дві 

великих підгрупи: лексико-граматичні і 

лексико-семантичні.  

Український лінгвіст Г. Кришталюк 

розподіляє лексико-семантичні засоби на 

декілька класів, в залежності від частини мови, 

що виражає заперечення : 

a) дієслова: fail, refuse, reject, avoid, 

cease; 

b) іменники: failure, refusal, 

rejection, avoidance; 

c)  прикметники: hostile, lost, 

exempt, deaf; 
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d)  прислівники: seldom, scarcely, 

hardly [7, c. 38]. 

До групи лексико-граматичних засобів 

вираження заперечення належать: 

a) заперечні займенники: no one, 

nobody, nothing;  

b) заперечні прислівники: never, 

nowhere;  

c) заперечні сполучники: neither, 

nor, neither ... nor, unless, notwithstanding, 

until(till),though,  

d) заперечний прийменник without,  

e) вирази, що є основними засобами 

«підсилення заперечення: not at all, by no means, 

not by any means та інші (не є характерними для 

офіційно-ділової комунікації, оскільки є 

емоційно забарвленими лексичними 

одиницями) [4, c. 23]. 

У ході аналізу засобів відтворення 

заперечення в українському перекладі Угоди, 

були отримані наступні результати: 

1) Морфологічні засоби вираження в 

англійській мові, переважним чином, в 

українській мові також відтворюються за 

рахунок заперечних афіксів, зокрема префіксів: 

- найбільш поширеним є префікс не-, він 

відтворював низку префіксів вихідного тексту, 

а саме: in- (та всі його інваріанти) (inviolability - 

непорушність), un - (unrestricted - 

необмежений), non-  (non-state – недержавний) 

та dis- (disadvantaged- несприятливий); 

- суфікс dis- відтворений, переважним 

чином, за допомогою суфікса роз-: dissolution – 

розпад, disclose – розкрити, dissemination – 

розповсюдження, discharging - розвантаження; 

- також у тексті перекладу представлені 

випадки відтворення афіксів із заперечним 

значенням за допомогою лексико-семантичних 

засобів: non-governmental experts - зовнішні 

експерти, disruption – шкода, non-ferrous metals 

sector - кольорова металургія; але можна 

зробити висновок, що такий тип відтворення не 

є достатньо продуктивним, оскільки з 

досліджуваних нами 150 морфологічних 

одиниць вираження заперечення лише 30 були 

відтворені лексико-семантичними засобами.  

2) На синтаксичному рівні спостерігається 

найбільш сталий та неваріативний спосіб 

відтворення засобів заперечення , а саме часток 

not та no. 

Варто відзначити, що заперечна частка not є 

найпоширенішим засобом заперечення в 

оригінальному тексті - зустрічається 323 рази, 

частка no поступається у частоті вживання і 

представлена 56 одиницями.  

У всіх досліджуваних нами випадках запе-

речна частка not  відтворена в тексті перекладу 

за допомогою української заперечної частки не. 

У переважній кількості досліджуваного мате-

ріалу в оригінальному тексті ця частка слугує 

для утворення аналітичної форми заперечення 

за допомогою допоміжних дієслів; в деяких 

випадках частка поєднувана з особливими фор-

мами дієслова, дієприслівником та дієприкмет-

ником, у такому випадку ці форми переклада-

ються за допомогою підрядного означального 

речення: a user not providing public 

communication networks - користувач, який не 

здійснює надання послуг публічних комуні-

каційних мереж; contract not exceeding twelve 

months -  термін, що не перевищує 12 місяців).   

Частка no відтворюється за рахунок більшої 

кількості варіантів, але вони також обмежені: 

- за рахунок заперечних займенників 

«ніякий» «жодний» і додавання заперечної 

частки «не» до головного дієслова:  No service 

supplier shall be a priori excluded.- Щоб жоден 

постачальник послуг не був апріорі визнаний 

неприйнятним; No information needs to be 

provided - Не повинна надаватись ніяка 

інформація; 

- якщо частці передують конструкції 

«there is/are», то заперечне значення виража-

ється за допомогою лексеми «відсутній»: There 

are no eligibility requirements. - Критерії 

правочинності відсутні; There are no proper 

reasons for non-use - Відсутні належні причини 

для невикористання.  

- якщо частка стоїть перед іменником, то 

у перекладі вона передається заперечною дієс-

лівною часткою: No import duties are 

implemented - Ввізне мито не стягується; No 

VAT is applied on export and import.- Ввізні та 

вивізні товари оподаткуванню ПДВ не 

підлягають. 

3) Лексичні засоби вираження заперечення 

є найменш адаптованими та уніфікованими для 

відтворення у перекладі українською мовою. 

Звичайно, це пов’язано з їхньою семантикою, 

що може бути трактована синонімічними 

одиницями, але оскільки ці лексеми є 

термінами законодавчої сфери, то їхнє значення 

має бути максимально усталеним, оскільки 
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розбіжності у перекладі можуть викликати 

юридичні колізії.   

Лексико-семантичні засоби проявили 

найбільшу варіативність перекладу:  

- дієслова: fail - не вдається, не може, не, 

не в змозі; avoid – запобігати, попереджати, 

preclude – скасовувати, виключати, 

перешкоджати; 

- іменників: failure – (to comply with) 

невиконання, неспроможність, (to act)  

бездіяльність, refusal - відмова; circumvention- 

обхід;  
Отже, лексико-семантичні засоби у 

більшості випадків передаються лексичними 

одиницями із заперечною семантикою, але 

також можуть відтворюватись за рахунок 

морфологічних засобів, що більш притаманно 

іменним частинам мови (failure to act - 

бездіяльність) чи заперечної частки не, що 

характерно для дієслова та його особливих 

форм (fail - не вдалося).  

Лексико-граматичні засоби мають більш 

сталі засоби відтворення, оскільки такі 

частини мови мають переважно 

несинонімічне варіанти перекладу: 

- заперечні займенники: no one та nobody 

– відсутні у тексті оригіналу, nothing – 

єдиний займенник, що достатньо широко 

представлений в оригінал, відтворюваний у 

перекладі за рахунок двох займенників «ніщо» 

та  «жодний» та додавання запереченої частки 

не до головного дієслова: Nothing in the 

Agreement shall prevent the Parties from 

applying their laws - Ніщо в Угоді не заважає 

Сторонам застосовувати свої закони;  

- заперечні прислівники: never та nowhere 

відсутні у тексті оригіналу;  

- заперечні сполучники: neither- 

перекладається за допомогою займенника 

«жодний» та додавання заперечної частки не 

до головного дієслова: neither party is 

responsible - жодна із сторін не буде 

вважатися відповідальною; 

- nor – відтворюється прислівником «та-

кож» і додаванням заперечної частки не до го-

ловного дієслова: Nor shall it cover information 

- Це також не стосується інформації;  

- neither ... nor – відтворюється за 

допомогою заперечних єднальних 

сполучників ні …ні, не… не: the provisions of 

Article are neither intended to, nor shall slow 

down procedures - положення статті не 

ставлять за мету і не уповільнюють 

процедури;  

- unless – відтворюється у тексті 

перекладу за допомогою «якщо (тільки) не», 

«крім випадків»: unless the rulings have been 

made - якщо тільки рішення не були 

прийняті; unless those authorities so agree - 

крім випадків, коли ці органи висловлюють 

свою згоду;  

- заперечний прийменник without – най-

більш застосовуваний лексико-граматичний 

засіб у тексті Угоди про асоціацію 

англійською мовою (зустрічається 94 

одиниці), відтворюється, переважним чином, 

у перекладі за допомогою прийменника «без».  

Найчастотніше цей прийменник у тексті 

оригіналу вживається перед словом 

«prejudice», цей вираз («without prejudice») 

зустрічається у тексті оригіналу 62 рази, але 

засоби його відтворення досить різноманітні: 

без шкоди, не суперечити, не завдавати 

шкоди, не зашкоджувати, не обмежуючи, не 

перешкоджати.  

Висновки та пропозиції. Результати 

дослідження проілюстрували те, що мова 

законодавчих актів є досить уніфікованою, 

чіткою, термінологічно наповненою. Цю тезу 

підтвердили й одиниці дослідження, які 

характеризуються достатньо частотною 

вживаністю (що сигналізує про відсутність 

синонімії).  

Для цього типу документів імпліцитність 

заперечення не є характерною, оскільки 

суперечить комунікативним функціям 

законодавчих актів, які повинні бути зрозумілі 

усім суб’єктам права. Саме тому експліцитні 

засоби заперечення (морфологічні, лексико-

граматичні та синтаксичні) є досить сталими. 

Їхня сталість дозволяє створити фіксовані 

варіанти перекладів та виключити недоречну 

синонімію. В українському перекладі деякі 

засоби вираження заперечення відтворенні 

необґрунтованою кількістю синонімів, для 

яких можливо затвердити один (можливо два, 

спираючись на синтетичну природу 

української мови) відповідників перекладу.  

Складнощі для відтворення у перекладі 

становлять лексико-семантичні засоби 

вираження заперечення, оскільки вони є 

імпліцитними. Але і ця група засобів є 

обмеженою правовим полем ЄС. 
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Отже, засоби вираження заперечення в 

англомовних правових актах ЄС дозволяють 

створити уніфіковану термінологічну базу для 

відтворення цих документів українською 

мовою.  
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COMMUNAUTAIRE И ИХ ПЕРЕДАЧА В УКРАИНСКОМ ПЕРЕВОДЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ 

АССОЦИАЦИИ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ЕС) 

Статья посвящена исследованию категории отрицания в правовых актах ЕС, составленных на английском языке. 

Анализируются средства выражения категории отрицания в английском языке и средства их передачи в украинском 

переводе. Рассмотрен вопрос языка актов acquis communautaire и состояния офицального перевода этих документов в 
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