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тиПологіЯ ПерекладоЗнавчиХ оПераціЙ 
При роБоті З діловиМ дискурсоМ 

(англіЙська, українська,  
китаЙська Мови) 

Статтю присвячено вивченню особливостей перекладу термінології 
на матеріалі англомовного ділового дискурсу українською та китайською 
мовами. У роботі розглянуто основний підхід до визначення понять “ді-
ловий дискурс” та “перекладацька операція” у сучасних мово- та пере-
кладознавчих дослідженнях; проаналізовано лінгвістичні особливості ді-
лового дискурсу; проаналізовано перекладацькі операції, застосовувані на 
лексично-семантичному та структурно-компонентному рівнях під час 
перекладу англомовних термінів ділового дискурсу українською та китай-
ською мовами; обґрунтовано вибір перекладацьких операцій під час пере-
кладу термінів англомовного дискурсу як засобу досягнення адекватного 
перекладу. 

Ключові слова: діловий дискурс, перекладацька операція, терміноло-
гія, термін, китайська мова. 

Статья посвящена изучению особенностей перевода терминологии 
на материале англоязычного делового дискурса на украинский и китай-
ский языки. В работе рассмотрен основной подход к определению понятий 
“деловой дискурс” и “переводческая операция” в современных языко- и пе-
реводоведческих исследованиях; проанализированы лингвистические осо-
бенности делового дискурса; проанализированы переводческие операции, 
применяемые на лексическо-семантическом и структурно-компонентном 
уровнях при переводе англоязычных терминов делового дискурса на укра-
инский и китайский языки; обоснован выбор переводческих операций при 
переводе терминов англоязычного дискурса как средства достижения 
адекватного перевода. 

Ключевые слова: деловой дискурс, переводческая операция, термино-
логия, термин, китайский язык. 
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The article is devoted to the study of the peculiarities of the translation of 
terminology on the material of the English business discourse into Ukrainian and 
Chinese. The study represents the main approach to the definitions of such concepts 
as “business discourse” and “translation operation” in current language- and 
translational studies; the linguistic features of business discourse are analyzed; the 
translation operations applied at the lexical-semantic and structural component 
levels when translating English terms of business discourse into Ukrainian and 
Chinese are analyzed; the choice of translation operations when translating the 
terms of English discourse as a method of achieving an adequate translation. 

Key words: business discourse, translation operation, terminology, a term, 
the Chinese language. 

Постановка проблеми. останнім часом спостерігається пожвав-
лення розвитку ділової сфери спілкування, що викликає поглибле-
ний інтерес перекладознавців до вивчення як ділового дискурсу зага-
лом, так і термінології на матеріалі текстів ділового дискурсу як однієї 
з його найбільш частотних мовних одиниць зокрема. активізація ді-
лових і комерційних зв’язків за останні десятиліття розширила ко-
мунікативні контакти носіїв української мови з носіями англійської 
мови як універсальної міжнародної мови бізнесу, а також китайської 
мови як мови, яка набуває всесвітнього поширення. 

аналіз останніх досліджень. Питання вивчення ділового дискурсу 
та його особливостей стали об’єктом уваги у багатьох працях в. і. ка-
расика, т. н. астафурової, т. а. Ширяєвої, З. куньч, Л. П. науменко; 
в. в. сдобников, в. н. комісаров, Л. с. Бархударов, Л. к. Латишев, 
р. к. Міньяр-Бєлоручев вивчали та класифікували перекладацькі опе-
рації; н. а. Буре, с. в. Гринев-Гриневич, в. М. Лейчик, K. Kageurа, 
H. Felber, M. T. Cabré досліджували термінологію; в. М. Лей-
чик, с. Д. Шелов, в. н. комісаров, і. в. корунець, т. а. казакова, 
P. Newmark написали праці з проблем перекладу термінології. Доро-
бок цих праць, доповнений результатами аналізу фактичних даних у 
світлі традиційних та новітніх теоретичних концепцій, потребує сис-
тематизації, а саме визначення лексично-семантичних та структур-
но-компонентних особливостей перекладу термінів ділового дискур-
су на матеріалі трьох мов — англійської, української та китайської. 

Мета дослідження полягає у визначенні типології операцій, за-
стосовуваних під час перекладу англомовних термінів ділової спря-
мованості українською та китайською мовами. реалізація мети дослі-
дження сприяє розв’язанню таких завдань: 1) розглянути проблему 
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лінгвістичного вивчення ділового дискурсу у сучасних наукових до-
слідженнях; 2) розглянути прийом перекладацьких операцій як засо-
бу досягнення адекватності перекладу ділового дискурсу; 3) визначи-
ти типологічно спільні особливості перекладу термінів англомовних 
текстів ділового дискурсу китайською та українською мовами; 4) ви-
значити конкретномовні особливості перекладу термінів англомов-
них текстів ділового дискурсу. 

Матеріалом дослідження було обрано письмовий матеріал бізнес-
конфереції компанії “Imperial Oil” з обговорення питань розвитку 
компанії, яка відбулася 10 лютого 2010 року, варіанти його перекладу 
українською та китайською мовами (авторський переклад), а також 
226 англомовних термінів, які було відібрано методом суцільної ви-
бірки з матеріалу бізнес-конференції, у рамках дискусійно-ділового 
підстилю офіційно-ділового дискурсу. 

виклад основного матеріалу. узагальнивши досвід зарубіжних і 
вітчизняних науковців, у рамках цієї роботи ми поділяємо думку 
в. і. карасика [11: 28] щодо того, що діловий дискурс є різновидом 
інституціонального дискурсу, і визначається як мовна взаємодія лю-
дей, які намагаються реалізувати свої статусно-рольові можливос-
ті у рамках суспільних інститутів, які сформувалися, а також думку 
F. Bargiela-Chiappini та C. Nickerson [8: 6], згідно з якою під діловим 
дискурсом ми розуміємо спілкування між інтерактантами, які пере-
бувають у бізнес-відносинах, переважною частиною якого виступа-
ють розмова і письмова мова між людьми, основна діяльність і інте-
реси яких належать до сфери бізнесу, і спільною метою яких є бізнес, 
а також корпоративний вимір, тобто все те, що пов’язано з діяльніс-
тю корпорації. автори таких документів чи усних форм спілкуван-
ня — люди бізнесу, а жанрами, згідно з C. L. Bovee, J. V. Thill [9:14], 
т. а. Ширяєвою є конференція, презентація, звіт та ін. [6: 49]. 

Згідно з З. куньч, діловий дискурс реалізується у двох підстилях: 
дискусійно-діловому та адміністративно-канцелярському. Дискусій-
но-діловий підстиль застосовується у виступах під час обговорення 
різноманітних питань на зборах трудових колективів, ділових на-
радах, семінарах, засіданнях тощо, у рамках якого і було проведене 
наше дослідження [3: 121]. 

Щодо лінгвістичних особливостей текстів ділового дискур-
су необхідно зазначити, що під час їх укладання використовується 

офіційно-діловий стиль мови, що характеризується великою кіль-
кістю спеціальної термінології, особливої лексики і фразеології, 
граматики, абревіатур і т. ін. [10: 125]. а отже ми поділяємо точку 
зору М. М. Шльопкіної про те, що до характерних особливостей тек-
стів ділового дискурсу слід відносити: стислість і економічне вико-
ристання мовних засобів, кліше, використання складноскорочених 
слів, насиченість термінами і т. ін. До перелічених характеристик ді-
лового спілкування також можна додати зв’язність, логічну побудову, 
висловлювань, ясність викладу [7: 222]. 

Як відомо, бурхливий розвиток економіки в ХХ столітті призвів 
до швидкого розвитку відповідної термінології як найбільш частот-
ної мовної одиниці ділового дискурсу. у рамках цієї роботи ми до-
держуємося визначень, запропонованих Л. Л. нелюбіним і с. в. Гри-
ньовим-Гриневичем, як таких, що найбільш повно відображають всі 
особливості цього поняття. отже, термін — це, по-перше, “слово або 
словосполучення спеціальної (наукової, технічної, військової тощо) 
мови, створюване (прийняте, позичене тощо) для точного вираження 
спеціальних понять і позначення спеціальних предметів”, по-друге, 
“слово, що не допускає модуляції”, по-третє, “слово або словоспо-
лучення, що є точним позначенням певного поняття в галузі науки, 
техніки, мистецтва, суспільного життя” і, нарешті, “слово, наділене 
здатністю позначати наукове поняття, що становить разом з іншими 
поняттями даної галузі науки або техніки одну семантичну систему. 
у тексті, який призначений для перекладу, термін завжди вимагає 
окремого рішення щодо перекладу, тобто виступає як одиниця пере-
кладу” [4: 224]. с. в. Гриньов-Гриневич пропонує таке визначення 
терміна, в якому враховані його властивості та ознаки. За словами 
дослідника, термін — це “номінативна спеціальна лексична одиниця 
(слово чи словосполучення) спеціальної мови, яка приймається для 
точного найменування спеціальних понять” [2: 33]. 

вважаємо за необхідне розподілити терміни за особливістю син-
таксичної структури згідно з класифікацією н. а. Буре: виділяють 
прості, складні терміни та терміни-словосполучення, а також такі 
структурні типи, як монокомпонентна, двокомпонентна, трьохком-
понентна та багатокомпонентна термінологія ділового дискурсу, що 
утворюється поєднанням різних частин мови у різних комбінаціях 
[1: 34]. 
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класифікуючи терміни за морфологічною структурою, виділяє-
мо терміни, що за способом словотвору містять афіксацію (префік-
сальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний), побудовані 
словоскладанням, або є абревіатурами та скороченнями. у межах се-
мантичного опису бізнесової термінології науковці вивчають процес 
семантичного переосмислення загальновживаної термінології, дослі-
джують лексично-семантичний спосіб бізнесового термінотворення, 
а також розглядають україномовні та китайськомовні семантичні за-
позичення, які походять з англійської мови. 

Проаналізувавши різні підходи до вирішення проблеми сутності 
перекладацьких операцій, ми у рамках цієї роботи поділяємо думку 
в. в. сдобникова, який вважає, що перекладацька операція — це 
будь-яка дія перекладача, спрямована на вибір засобів мови пере-
кладу з метою створення тексту перекладу. Перекладацькі операції 
включають два види дій: прийоми перекладу (за наявності перекла-
дацьких проблем) і використання відповідників (якщо проблеми від-
сутні). найголовніше завдання перекладача під час перекладу текстів 
ділового дискурсу — досягти семантичної еквівалентності вихідного 
і перекладного текстів. Для досягнення цієї мети різноманітні пере-
кладацькі перетворення (операції) є неминучими, адже кожна мова 
має свою власну, своєрідну структуру, власний лексичний фонд, і пе-
рекладач повинен це враховувати [5: 165]. 

Зазначимо також, що у рамках цієї роботи дослідження було про-
ведено з використанням тактики передачі фактуальної (релевантної) 
інформації в умовах стратегії комунікативно рівноцінного перекладу, 
а оскільки актуальна інформація у розглянутих текстах ділового дис-
курсу виражена переважно термінами, ми сфокусували свою увагу 
саме на її перекладі. 

у результаті проведеного дослідження перекладацькі операції 
було розподілено за лексично-семантичним та структурно-компо-
нентним рівнем застосування, та було виявлено, що на лексично-се-
мантичному рівні найпродуктивнішими способами перекладу англо-
мовної термінології українською мовою є пошук еквівалента (понад 
53 % розглянутих прикладів: “account” — “рахунок”; “governance” — 
“управління”; “inflation” — “інфляція” та ін.); 18,1 % розглянутих при-
кладів було перекладено шляхом калькування: “fishbone analysis” — 
“діаграма “риб’ячої кістки””; “reappraisal” — “переоцінка” та ін.). 

у більше ніж 10 % розглянутих прикладів перекладач викорис-
товував операцію лексичної заміни: “good move” — “хороший крок”; 
“halo phenomenon” — “ефект ореолу” та ін.) та у 8 % розглянутих при-
кладів операцію описового перекладу: “blue-collar men” — “чоловіки 
робочих спеціальностей; “ambulance chaser” — “адвокат, який нав’язує 
свої послуги людям, які постраждали від нещасних випадків” та ін.). 
у цьому прикладі застосовується описовий переклад, що розкриває 
значення термінологічної одиниці, а також прийоми калькування та 
транскрибування. 

наприклад: Financial documents, allegedly from carshare startup, 
suggest the firm is running at losses of several million dollars each quarter. — 
Фінансові документи, начебто від каршерінгового стартапу, ствер-
джують, що компанія несе втрати в розмірі декількох мільйонів дола-
рів кожен квартал. — 据称来自汽车股份初创公司的财务文件显示该公
司每季度亏损数百万美元 Jù chēng láizì qìchē gǔfèn chūchuаng gōngsī de 
cáiwù wénjiаn xiǎnshì gāi gōngsī měi jìdù kuīsǔn shù bǎi wаn měiyuán. За-
значимо, що під час перекладу китайською мовою термінологічних 
словосполучень “car-share start-up” — “汽车股份初创公司” викорис-
тано, на відміну від перекладу українською, операцію калькування, а 
під час перекладу “...несе втрати” — “亏损” вихідне двохкомпонент-
не словосполучення типу “V+N” було трансформоване у однокомпо-
нентне “V”, яке було утворено у китайській мові шляхом конверсії за 
типом “NV”. 

наприклад: Then, fast-growing countries like Indonesia, South Korea and 
Thailand faced outflows of capital as investor sentiment flipped from bullish to 
bearish. — Тоді швидко зростаючі країни, такі як Індонезія, Південна 
Корея і Таїланд зіткнулися із відтоком капіталу, коли ріст цін змінив-
ся їхнім спадом. — 然后，印度尼西亚，韩国和泰国等快速增长的国家
面临资本外流，因为投资者情绪从看涨转为看跌。Ránhòu, yìndùníxīyа, 
hánguу hé tаiguу děng kuаisù zēngzhǎng de guуjiā miаnlín zīběn wаiliú, 
yīnwèi tуuzī zhě qíngxù cуng kаnzhǎng zhuǎn wèi kаndié. Зазначимо, що 
у китайській мові зміна за відмінками не відбувається. Характерною 
для обох перекладів є операція експлікації (описовий переклад) слів 
“bullish” — “ріст цін” — “看涨” (в оригіналі маємо “подібно бику, по-
ведінці бика”, оскільки ріст цін дійсно можна порівняти з поведінкою 
бика, проте переклад слова як “бичачий” ускладнив би розуміння 
усього речення та був би неадекватним, тому доцільно експлікувати 
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значення), а також “bearish” — “спадом” — “看跌” (від англійсько-
го “bear” — “ведмідь” — аналогічно, переклад слова як “ведмежий” 
ускладнив би розуміння усього речення та був би неадекватним, тому 
доцільно експлікувати значення). 

операція транскодування застосовується переважно під час 
перекладу однокомпонентних термінів або одного компонента у 
складі багатокомпонентного термінологічного словосполучення 
(“absenteeism — абсентеїзм”). наведемо ще один приклад: 

The tech knowhow will get you to the top — Технології ноухау підні-
муть вас до вершини. — 技术诀窍将让您登顶 Jìshù juéqiаo jiāng bāngzhù 
nín dádаo dǐngfēng. — у цьому прикладі під час перекладу україн-
ською використовуємо операцію транскодування (транскрибуван-
ня), натомість під час перекладу китайською запозичення графічної 
та фонологічної форм не відбувається, а компонент “诀窍” має лише 
семантичну спільність с оригіналом та означає “ключ, метод, підхід”. 

окрім цих прийомів, інколи перекладачу доводиться застосову-
вати операцію морфологічної заміни (7 % розглянутих прикладів: 
“balance of payments” — “платіжний баланс”), лексичного додавання 
(1,3 % розглянутих прикладів: “the Daily Mail and General Trust” — 
“холдинг “Дейлі Мейл енд Дженерал Траст””), опущення (0,9 % роз-
глянутих прикладів: “balance sheet” — “баланс”). 

Під час перекладу аналізованих термінів китайською мовою на 
лексично-семантичному рівні, як і в англійській мові, домінує пошук 
еквівалента (55,8 % розглянутих термінів: “ask rate” — “需求 xūqiú”; 
“bank” — “银行 yínháng” та ін.) та операція калькування (30 % роз-
глянутих термінів: “blue-collar men” — “蓝领阶级 lánlǐng jiējí” та ін.). 

наприклад: Last year, the average cost for a video ad on toptier sites 
was about $15 to $20 per CPM, or the cost per thousand views. — У минулому 
році середня вартість відеореклами на сайтах топрівня склала близько 
$ 15 до $ 20 за тисячу показів, або вартість за тисячу переглядів. — 
去年顶级网站上视频广告的平均价 约为每CPM 15到20美元，或每千次
观看费用。Qùnián dǐngjí wǎngzhаn shаng shìpín guǎnggаo de píngjūnjiа 
yuē wèi měi CPM (měi qiān cì guānkаn fèiyòng) 15 dаo 20 měiyuán. За-
значимо, що в лексемі “top-tier sites” окрім калькування також вжито 
транслітерацію “top” — “топ”. Зауважимо також відмінність струк-
турно-компонентного рівня під час перекладу обома мовами: якщо 
українською ми маємо “середня вартість” (Adj+N), тобто двоком-

понентне термінологічне сполучення, то китайською перекладаємо 
однокомпонентним термінологічним сполученням (N) — “平均价”. 
отже в обох перекладах було застосовано операцію калькування. За-
значимо також ще одну важливу, на наш погляд, особливість: під час 
перекладу китайською мовою абревіатура “СPM” розшифровується 
у дужках, зазначається вихідний варіант, який на сьогодні функці-
онує у китайській мові, тобто абревіатура зберігає свою формальну 
структуру, залишається абревіатурою та передається незмінно за до-
помогою прямого графічного переносу, оскільки відповідна абреві-
атура відсутня у мові перекладу, у зв’язку з чим застосовано прийом 
опущення задля уникнення подальшої тавтології. Зауважимо, що се-
мантичне калькування як засіб перекладу набагато більше поширене 
під час перекладу китайською мовою за умови відсутності еквівален-
та, та зустрічається найчастіше під час перекладу однокомпонентних 
слів і словосполучень. необхідно також зауважити, що на відміну від 
перекладу українською, в аналізованих термінах в китайській мові 
не зустрічається транскодування та переосмислення як засіб пере-
кладу термінології — замість цього використовується вищезазначене 
калькування. Якщо термін був запозичений, то, на відміну від україн-
ської, запозичувалася лише семантика терміна, тоді як в українській 
мові ще й його звукова форма, завдяки чому перекладач і застосовує 
операцію транскодування. 

структурно прості однокомпонентні терміни англійської мови під 
час перекладу найчастіше зберігають свою морфологічну структуру як 
в українській, так і в китайській мовах (11,1 % усіх розглянутих тер-
мінів та 11,5 % розглянутих термінів відповідно): “actuary” — “акту-
арій”, “account” — “帐户zhаnghù”. Зазначимо, що необхідність засто-
сування операцій під час перекладу виникає як результат виявлення 
відмінностей у зіставленні граматичних категорій і форм англійської, 
української та китайської мов. 

отже, інколи перекладач може перекласти однокомпонентне 
словосполучення двокомпонентним в українській мові (1,8 % роз-
глянутих прикладів: “succeed” — “досягати успіху”) та двох- і трьох-
компонентним словосполученням типу “Adj+N” китайською мо-
вою (0,9 % розглянутих прикладів: “inflation” — “通货膨胀 tōnghuò 
péngzhаng”), проте такий прийом не є поширеним. Похідні розгляну-
ті терміни складаються з однієї кореневої та однієї (чи більше) афік-
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сальної морфем: серед аналізованих термінів як в українській, так і в 
китайській мовах майже усі (22,1 % розглянутих термінів зберігають 
свою морфологічну структуру: “microeconomics” — “мікроекономіка”, 
“overheating” — “过热guòrè”. складні терміни зазвичай потребують 
пошуку вдалого словосполучення або описового звороту для адекват-
ного перекладу: для англійської мови найпоширенішою є структура 
типу Adj+N (3,5 %: “e-wallet” — “електронний гаманець”), для китай-
ської — N+N (5,3 %: “e-wallet” — “电子钱包diаnzǐ qiánbāo”). найбіль-
ший масив розглянутої термінології складають терміни-словоспо-
лучення (131 термін). найчастіше компоненти двочленних термінів 
належать до категорії іменників структурного типу N+(prep)+N. така 
модель, що є однією з найбільш продуктивних в англійській мові, як 
правило, у перекладі зберігається (16 % розглянутих прикладів в укра-
їнській мові та 25,2 % у китайській: “business to business” — “бізнес для 
бізнесу” — “商业对商业 shāngyè duì shāngyè”), або їй відповідає кон-
струкція типу “Adj+N”, яка набагато більш поширена в українській 
мові, аніж в китайській (6,6 %: “balance of payments” — “платіжний 
баланс”). у китайській мові структурний тип N+(prep)+N майже за-
вжди зберігається під час перекладу. Двокомпонентні словосполучен-
ня типу Adj+N зазвичай зберігають свою структуру під час перекла-
ду українською мовою (11,1 %: “financial goal” — “фінансова мета”) 
на відміну від китайської, де зазвичай трансформуються у структуру 
типу N+N (9,3 %: “banking facilities” — “银行服务 yínháng fúwù”). 

Двокомпонентні терміни типу V+N як в англійській, так і в ки-
тайській мовах зберігають свою морфологічну структуру: “to plan a 
route” — “планувати стратегію” — “行程安排xíngchéng ānpái”. такі 
терміни складають 1,3 % від розглянутих у цій роботі. необхідно 
зазначити, що під час перекладу трикомпонентних термінів укра-
їнською мовою їхня морфологічна структура зазвичай зберігалася 
(9,3 % розглянутих прикладів: “a platform for content management” — 
“платформа для управління контентом”), натомість під час перекладу 
китайською найчастіше трансформувалася у двокомпонентне слово-
сполучення (8,4 % розглянутих прикладів: “brand extension strategy” — 
“品牌延伸 pǐnpái yánshēn”). 

Під час перекладу багатокомпонентних термінів їхня морфоло-
гічна структура зазвичай трансформувалася в обох мовах перекладу 
та спостерігалася перестановка її елементів (2,2 % розглянутих тер-

мінів: “contract vertical marketing system” — “контрактна система вер-
тикального маркетингу” — “合同垂直营销系统hétong chuízhí yíngxiāo 
xìtǒng”). 

отже у ході дослідження нам вдалося дійти таких висновків: 1) на 
лексично-семантичному рівні в обох мовах найпродуктивнішими 
способами перекладу англомовної термінології є пошук еквівалента, 
операції калькування, транскодування та описового перекладу; 2) під 
час перекладу україномовних термінів англійською досить часто за-
стосовується транскрибування, адже більшість україномовних термі-
нів цієї сфери є запозиченими, що не є характерним для китайської 
мови, оскільки більшість китайськомовних термінів запозичують 
саме семантичний компонент іншомовного терміна, еквівалент яко-
го відсутній у мові перекладу; 3) досить часто, як в українській, так і 
в китайській мовах, доводиться використовувати описовий переклад 
(експлікацію значення), проте найчастіше це трапляється під час пе-
рекладу українською; 4) як в англійській, так і в українській та китай-
ській мовах зі збільшенням компонентів терміни мають тенденцію до 
зменшення частотності їх уживання, а під час перекладу морфологіч-
на структура таких термінів не зберігається, а трансформується. 

Перспективи подальшого дослідження проблеми ми вбачаємо у 
більш детальному дослідженні та всебічному вивченні семантичних та 
структурних особливостей перекладу термінології ділового дискурсу 
та застосовуваних під час цього операцій в контексті дослідження осо-
бливостей перекладу термінології ділового дискурсу на більшому обся-
зі матеріалу та з використанням складнішого дослідницького апарату. 
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А. А. Коваленко, С. Ю. Юхимець 

відтвореннЯ ЖанровиХ осоБливостеЙ 
китаЙськоМовниХ ХудоЖніХ творів 

англіЙськоЮ та українськоЮ МоваМи 

У статті досліджується проблема адекватного відтворення у пере-
кладі стародавньої китайської поезії “ши” засобами української та ан-
глійської мов. Окрему увагу приділено особливостям перекладу культурно 
специфічної лексики, а саме реалій. Здійснено аналіз перекладацьких опе-
рацій, що застосовуються з метою відтворення семантики та прагмати-
ки художнього твору засобами типологічно неспоріднених мов. 

Ключові слова: китайська поезія “ши”, реалія, перекладацькі операції. 

В статье исследуется проблема адекватного воспроизведения в пере-
воде древней поэзии “ши” средствами украинского и английского языков. 
Отдельное внимание уделено особенностям перевода культурно специфи-
ческой лексики — реалий. Проведен анализ переводческих операций, при-
меняемых с целью воссоздания семантики и прагматики художественного 
произведения средствами типологически неродственных языков. 

Ключевые слова: китайская поэзия “ши”, реалия, переводческие опе-
рации. 

The article deals with the problem of rendering the Chinese poetry ’shi’ in 
English and Ukrainian translation. Special attention is paid to the peculiarities of 
translating realia. The translation operations employed to render the semantics 
and pragmatics of the Chinese belles-lettres literature by means of typologically 
distant languages have also been analyzed. 

Key words: Chinese poetry ’shi’, realia, translation operations 

Постановка проблеми. китай — країна з багатою культурою та істо-
рією. китайська художня література завжди була предметом зацікав-
леності іноземних перекладачів, вражаючи своєю екзотичністю. од-
ним із найцікавіших жанрів китайської літератури продовж багатьох 
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