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сПециФіка Перекладу українськиХ 
тоПоніМів герМанськиМи МоваМи 

Стаття ґрунтується на результатах дослідження, спрямованого 
на вивчення специфіки перекладу українських топонімів німецькою та 
англійською мовами. Автором визначаються прийоми перекладу, що до-
зволяють найбільш адекватно відтворити фонографічну та внутрішню 
форму українських топонімів різних видів. За результатами дослідження 
зроблено висновок про наявну фонографічну варіативність ономастичних 
відповідників українських топонімів у германських мовах. 
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Статья основывается на результатах исследования, направленного 
на изучение специфики перевода украинских топонимов на немецкий и ан-
глийский языки. Автором определяются приемы перевода, позволяющие 
наиболее адекватно воспроизвести фонографическую и внутреннюю фор-
му украинских топонимов разных видов. По результатам исследования 
сделан вывод о фонографической вариативности ономастических соот-
ветствий украинских топонимов в германских языках. 
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The article is based on the outcome of the research aimed at studying the 
peculiarities of translating Ukrainian geographical names into the German and 
English languages. In the focus of the investigation there are translation means 
which allow to render the phonographical shape and inner form of the different 
kinds of Ukrainian toponyms in the target languages adequately. As a result rea-
sonable phonographical variability of onomastic correspondences of Ukrainian 
toponyms in Germanic languages was revealed. 
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and inner form, Ukrainian toponyms, phonographical variability, onomastic cor-
respondences, Germanic languages. 

Постановка проблеми. Проблема перекладу онімів посідає важливе 
місце у парадигмі сучасного перекладознавства, що підтверджує ак
туальність дослідження особливостей відтворення змісту різних видів 
онімної лексики як для загальної теорії перекладу, так і для національ
них перекладацьких практик. Значний внесок у сучасну ономастику 
та теорію перекладу зробили такі видатні вчені, як Ю. о. карпен
ко, Є. с. отін, в. М. калінкін, о. Ю. карпенко, о. в. суперанська, 
в. і. карабан, і. в. корунець, т. в. іваніна [2]. 

Актуальність дослідження визначається недостатнім вивченням 
проблеми фонетичної та орфографічної варіативності ономастичних 
відповідників українських топонімів при перекладі на німецьку та 
англійську мови. Новизна дослідження вбачається у тому, що вперше 
здійснюється аналіз українських топонімів із метою визначення при
йомів перекладу, що дозволяють найбільш повною мірою відтворити 
фонографічну та внутрішню форму цих географічних назв у німець
кій та англійській мовах з урахуванням типологічних відмінностей у 
цільових мовах. 

Під час проведення дослідження було використано такі методи, як 
метод теоретичного аналізу для узагальнення результатів попередніх 
розвідок із проблематики дослідження, дескриптивний метод для 
опису досліджуваних лінгвістичних феноменів, зіставний метод для 
системного порівняння особливостей творення та функціонування 
топонімів у слов’янських (українська) та германських (англійська і 
німецька) мовах. 

Об’єктом дослідження є українські топоніми та їх перекладацькі 
відповідники, зафіксовані в двомовних словниках. Предмет дослі-
дження — фонографічна форма та змістова складова досліджуваних 
географічних назв. Метою дослідження слід вважати вивчення осно
вних труднощів здійснення адекватного перекладу автентичних укра
їнських топонімів англійською та німецькою мовами. реалізація мети 
передбачає вирішення таких завдань: 

• здійснити системний аналіз фонографічної структури україн
ських географічних назв, їх англійських і німецьких відповідників; 

• визначити роль змістової складової топонімів; 
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• схарактеризувати принципи підбору ономастичного відповідни
ка у мові перекладу (англійській і німецькій) та методи їх реалізації. 

Дослідження виконувалось на матеріалі топонімів, відібраних 
методом часткової вибірки з українськоанглійських і українсько
німецьких країнознавчих словників, загальною кількістю 1000 оди
ниць. 

Під час здійснення дослідження топоніми та їх перекладацькі ек
віваленти, зафіксовані у словниках, розподілялись на 5 груп за прин
ципом підбору ономастичного відповідника у мові перекладу та мето
дам його реалізації, а саме: 

1) принцип звукової подібності, який може реалізовуватися мето
дом транскрипції; 

2) принцип графічної подібності, реалізація якого здійснюється 
методом транслітерації; 

3) принцип адаптації до граматичної системи мови перекладу, 
провідною ознакою якого є застосування методу морфограматичної 
модифікації, за яким передбачається адаптація власної назви до мови 
перекладу; 

4) принцип урахування історичної традиції номінації певного 
об’єкта, реалізація якого здійснюється методом традиційного найме
нування; 

5) принцип збереження внутрішньої форми, що характеризується 
застосуванням методу калькування. 

Більшу частину виборки топонімів за структурним аспектом кла
сифікації Heikki Sarkka [4] складали центральні топоніми, визначаль
ною рисою яких є той факт, що їхня внутрішня синтаксична струк
тура не піддається аналізу, тому що до їхнього індивідуалізуючого 
значення входить мінімальний набір найбільш суттєвих характерис
тик географічного об’єкта. Проте було зафіксовано незначну групу 
топонімів, які в своїй структурі мають класифікувальний компонент: 
Південний Буг — the Southern Bug (англ.), der Südbug (нім.); Запорізька 
Січ — Zaporizhian Sich (англ.), Zaporizhian Sich (нім.); Слобідська Украї-
на — Sloboda Ukraine (англ.), die Sloboda Ukraine (нім.). 

аналіз одержаних результатів дозволив дійти таких висновків: 
1. При перекладі 10 % топонімів англійською та 15  % німецькою 

мовою було застосовано метод морфограматичної модифікації (дода
вання закінчення i топоніму в англійській та німецькій мові, заміна 
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прикметника на іменник, додавання артиклю) у поєднанні з при
йомом транслітерації. напр.: Бабій Яр — Babii Yar (англ.); Слобідська 
Україна — Sloboda Ukraine (англ.); Майдан Незалежності — der Majdan 
Nesaleschnosti (нім.). 

2. Близько 35  % топонімів перекладались англійською і 32  % ні
мецькою за принципом звукової подібності одиниці перекладу до ці
льової одиниці оригіналу, тобто за допомогою прийому транскрипції. 
напр.: Чорнівці — Chornivtsi (англ.); Київ — Kyiv (англ.); Хрещатик — 
Khreshchatyk (англ.), der Chreschtschatyk (нім.); Бесарабка — Besarabka 
(англ.), Молдаванка — Moldavanka (англ.); Подол — Podol (англ.); Річ 
Посполита — Rich Pospolyta (англ.), Запорізька Січ — Zaporizhian Sich 
(англ.); Дніпро — the Dnipro (англ.); Хортиця — the Khortytsia (англ.); 
Харків — Kharkiv (англ.). 

3. в основу перекладу 18  % досліджуваних топонімів англійською 
мовою та 17 % німецькою було покладено принцип урахування вну
трішньої форми, що реалізовувався за допомогою прийому кальку
вання. наприклад: Чорне море — the Black sea (англ.), das Schwarzes 
Meer (нім.); Майдан Незалежності — the Independence Square (англ.), 
der Platz der Unabhängigkeit (нім.); Лівобережна Україна — Left-bank 
Ukraine (англ.), die Linksuferige Ukraine (нім.). 

4. власне принцип графічної подібності (принцип транслітера
ції) лежить в основі перекладу 22  % англійською та 23 % німецькою: 
Буг — the Bug [bνg] (англ.), der Bug (нім.); Україна — Ukraine (англ.), die 
Ukraine (нім.). 

5. Принцип урахування історичної традиції номінації географіч
ного місця (метод традиційного найменування) виявився більш ха
рактерним для перекладу одиничних центральних топонімів — від
повідно 15 % топонімів перекладались таким чином англійською та 
13  % німецькою. напр.: Дунай — the Danube (англ.), die Donau (нім.); 
Дніпро — the Dnieper (англ.), the Dnepr (англ.), der Dnepr (нім.); Харків — 
Kharkov (англ.), Charkow (нім.); Карпати — the Carpathians (англ.), die 
Karpaten (нім.); Крим — the Crimea (англ.), die Krim (нім.). 

З огляду на зазначене вище було б доцільним переглянути укра
їнські топонімічні назви, перекладені англійською та німецькою 
мовами до 1990 р., і адаптувати їх до нової системи транскодування, 
дотримуючись принципу відображення національномовної прина
лежності українського етносу. Перспективою подальшого досліджен
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ня є опрацювання проблеми перекладу різних видів українських то
понімів та варіативності їх ономастичних відповідників на матеріалі 
інших германських і романських мов. 
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