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ВСТУП 
 

 Питання екобезпеки набуває особливого значення через підвищену 

частотність екологічно несприятливих випадків та незворотні наслідки для умов 

існування всього живого. Тому з кожним роком стають важливішими 

можливості запобігти та/або сповільнити процес погіршення екологічної 

ситуації шляхом вироблення та використання екологічно чистих продуктів, 

зокрема в косметичній галузі. Утіленням проявів екосвідомості стають інтернет-

джерела, в яких виступають екоексперти, а тому, окрім покращення своєї 

репутації та підвищення продажів, мають великий вплив на населення, надаючи 

корисну інформацію та розуміння необхідності використання екопродукції, 

незважаючи на подекуди вищу ціну. Питання взаємозв’язку свідомості людини, 

просування продукції виробництва та збереження екосвідомої поведінки 

підприємств щодо здоров’я людей та навколишнього світу, тобто забезпечення 

екологічної безпеки, вже порушували у своїх дослідженнях В. І. Польовська [10], 

Ж. Оттман [15] та А. О. Надежденко [9], базуючись на поняттях «екомаркетингу» 

та «екополітики». 

Перекладацькі трансформації уможливлюють переклад тексту екосайтів 

таким чином, щоб не просто передати основну позицію бренду та прихилити до 

себе покупця, а й вплинути на поведінку користувача. Однією з проблем 

використання перекладацьких прийомів може стати додавання суб’єктивності 

перекладача в текст перекладу з метою підвищення продажів, супроводжуване 

нехтуванням справжніх цінностей та політики екобренду. Наявність сталих 

екотермінів в статтях за темою «екобезпеки» змушує перекладачів вдаватися до 

опущення або імплікації через відсутність вдалого еквіваленту у мові перекладу, 

що, в свою чергу, може спричинити викривлення змісту та упущення важливих 

моментів для сприйняття бренду у такому вигляді, як він репрезентує себе для 

цільової аудиторії.  

Оскільки питання екобезпеки у косметичній галузі, та, власне, самі онлайн-

продажі по всьому світу набули популярності протягом останніх 5-10 років, 
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ґрунтовних лінгвістичних досліджень ще не було проведено. Однак увагу 

вчених-лінгвістів вже привертав аналіз використання екотермінів у текстах ЗМІ 

(публіцистичному стилі, що передбачає прагматичну функцію), присвячених 

темам екології (Г. А. Бевзо [2], О. О. Бєляков [3]), а також роль екотермінів в 

такому новому напрямі як екомаркетинг, що був проведений С. М. Гордун [5].  

Згідно з результатами опитування «Statista» у 2021 році близько 7,21 

мільйонів жінок у Німеччині у віці починаючи з 14 років щодня користуються 

декоративною косметикою, рум’янами, пудрою [16], шкідливі речовини яких 

можуть призводити до проблем не лише зі здоров’ям людини, а й спричиняти 

забруднення навколишнього середовища. Тому велику роль відіграє експертне 

наповнення сайту екобренду, котрий позиціонує себе як такого, що відрізняється 

від інших: в текстах підібрані влучні лексеми та мовленнєві звороти як 

потенційні засоби впливу на поведінку людини. Перекладацький аспект саме в 

галузі «екобезпеки», яка зараз без перебільшення є топ-темою в інформаційних 

засобах, залишається недостатньо дослідженим та потребує уваги перекладачів 

з метою здійснення більш «чистого» перекладу без смислового порушення, 

суб’єктивності, але із застосуванням прийомів адаптації, враховуючи 

особливості маркетингової галузі.  

В роботі було проаналізовано такі питання: роль гіпертекстів на 

німецькомовних сайтах екобрендів, наповнення статей матеріалами, які 

тематизують аспекти екобезпеки / екологічної складової продукту з 

використанням мовних засобів впливу на поведінку споживача, відповідно до 

чого вирішено надалі їх називати «екостаттями»; особливості їхнього перекладу, 

зокрема, аналіз неправильного застосування перекладацьких трансформацій, 

наслідком яких виявилися висловлення маніпулятивної природи, відсутні в 

оригінальному джерелі (наприклад, на перший план виходить мовленнєва дія 

«продати», а мовленнєва дія «репрезентувати бренд» стає допоміжною). 

Недостатня компетентність перекладача спричиняє формування нового образу 

відомого бренду серед населення, яке не володіє мовою оригіналу, що впливає 

на актуальність нашого дослідження. Оскільки в роботі розглянуто переклад 
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оригінальних експертних статей, що передбачають основи копірайтингу і 

спрямовані на просвіту населення і продаж продукції, першорядним є 

передперекладацький аналіз тексту щодо використання мовних засобів, які 

реалізують функцію впливу на споживача для зміни його екологічної поведінки. 

Окрім того, питання морфологічних та семантичних особливостей потребує 

дедалі більшого аналізу під час перекладу, щоб віднайти баланс між смисловим 

наповненням, адаптацією з маркетингової точки зору та вдалим перекладом, 

зважаючи на те, що лише два офіційні сайти німецьких екобрендів косметики 

мають український переклад. 

  Мета роботи полягає у виокремленні мовних засобів репрезентації 

екобезпеки у текстах німецькомовних інтернет-сторінок косметичних 

екобрендів, аналіз застосованих перекладацьких трансформацій для перекладу 

екостатей та з’ясування ролі вдалого перекладу у просуванні бренду в 

іншомовній культурі та у здійсненні вибору споживачем. Задля досягнення мети 

було поставлено такі завдання: 

1. проаналізувати гіпертекст у вигляді екостатей на німецькомовних 

сайтах косметичних екобрендів; 

2. дослідити змістове наповнення статей з опорою на термін 

«Nachhaltigkeit»; 

3. порівняти переклад конкретних прикладів німецькомовного та 

україномовного сайтів, зіставивши наявні або запропонувавши свої 

варіанти перекладу; 

4. проаналізувати використання перекладацької адаптації;   

5. серед загальних спостережень виокремити певні тенденції щодо 

перекладу на морфологічному та семантичному рівнях, встановити роль 

перекладацьких трансформацій; 

6. дослідити випадки порушення екопозиції бренду через застосування 

неправильних перекладацьких прийомів. 

 Об'єктом дослідження є гіпертексти екогалузі як вагома частина у 

маркетингу косметичних екобрендів. Предмет розвідки становлять мовні засоби 
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репрезентації екобезпеки на німецькомовних сайтах косметичних брендів та 

перекладацькі трансформації у статтях, які тематизують екобезпеку. 

 Матеріалом дослідження слугували сайти таких екобрендів: Dr. Hauschka, 

Aveda, Weleda, Dr. Scheller, Dr. Spiller, i+m, Lavera, Logona, Primavera, Santaverde, 

Oceanwell, Dr. Bronner, Urtekram, зокрема експертні розділи про екопозицію 

бренду.  

 У роботі використано такі методи дослідження: метод суцільної вибірки 

(для відбору емпіричного матеріалу), контекстуально-інтерпретаційний аналіз 

(для співвіднесення наповнення сайтів з екстралінгвальним контекстом), 

описовий метод (опис тематичного наповнення текстів, присвячених екобезпеці 

бренду), аналіз та синтез (дослідження та систематизація перекладацьких 

трансформацій).  

Практичне значення роботи знайшло своє застосування в модулях 

«Практичний курс перекладу. Суспільні науки 1», «Переклад та редагування 

фахових текстів». Результати дослідження стануть основою для подальшого 

аналізу німецькомовного контенту на тематику екобезпеки, зокрема у 

зіставленні з сайтами іншими мовами.    

 Результати дослідження було представлено на двох наукових 

конференціях у форматі доповідей з публікацією тез: 

- Семантичні особливості комп’ютерної терміносистеми німецької 

мови (Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у 

філології, перекладі та навчанні іноземних мов : Матеріали XIIІ Міжнародної 

студентської науково-практичної конференції, 11 березня 2021 р. Київ : КПІ ім. 

Ігоря Сікорського». С. 95-97);  

- Antonymische Merkmale ökologischer Begriffe im Deutschen 

(Діджиталізація науки як виклик сьогодення : матеріали II Міжнародної 

студентської наукової конференції (Т. 2), 17 грудня, 2021 рік / ГО «Молодіжна 

наукова ліга». Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа». C 93-94). 
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1 ЕКОБЕЗПЕКА ЯК ПРОВІДНИЙ РОЗДІЛ САЙТІВ ЕКОБРЕНДІВ 

 

1.1 Гіпертекст та його значення у перекладі  

 

Питання комунікації між брендом та покупцем стало вирішальним у 

здобутті прихильності покупців разом із розвитком маркетингу та інтернет-

можливостей за останні десятиліття. Така комунікація здійснюється на інтернет-

сторінках, де бренд роз’яснює користь свої продуктів через статті, які мають 

посилання на роз’яснення експертних термінів та/або можливість переходу до 

наступної статті, сторінки або підрозділу для доповнення попередньої 

необхідною інформацією.   

Такі алгоритми здійснюються за допомогою гіпертекстових систем. За 

словами Т. Нельсона, який увів цей термін, можна зрозуміти, що це «текст, який 

розгалужується» [14, с. 26], тобто система, яка надає можливість переходу до 

іншого тексту із розширенням теми; при цьому, на думку М. М. Суботіна, 

«одиниці представлені не лінійно» [11, c.19]. Саме тому порядок прочитання 

статей не відіграє жодної ролі, оскільки логічність викладу інформації у будь-

якому випадку порушена не буде.  

Для гіпертекстів характерна також можливість пошуку необхідної 

інформації за ключовими словами, що відіграє велику роль для потенційних 

покупців під час огляду сайту певного бренду. В експертному розділі екобрендів, 

який аналізується в цій роботі, такими ключовими словами є лексичні одиниці 

екологічної тематики, тобто екологічна лексика, переважно термінологія, яка на 

думку М. Ястребова представляє масив специфічної лексики, що вживається для 

опису екологічних понять та явищ [12, с. 24-27], наприклад, Nachhaltigkeit, 

Inhaltsstoffe, Naturkosmetik, abbaubar, які неодноразово повторюються в 

декількох статтях та за якими генерується зв’язок між ними.  

В. П. Гріценко зазначає, що «гіпертекст є засобом комунікації у 

суспільстві, орієнтованим на потоки інформації, що не можуть бути засвоєні 
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суб’єктами традиційним способом» [6, с. 181]. Отож, розуміємо, що для аудиторії 

недостатньо прочитати одну статтю: для роз’яснення ймовірної незрозумілості 

певних слів або процесів потрібно перейти за гіперпосиланням / до наступної 

статті із уточнювальною інформацією.  

Як гіпертекст на сайтах представлені заголовки розділів, тематик та будь-

яких інших елементів сайту, які створюють його структуру. Тому їх слід 

перекладати, дотримуючись особливостей в оригіналі, тобто використаних 

автором певних частин мови, невеликої кількості слів на позначення, наприклад, 

Faire Initiativen [23] не слід перекладати як «справедливі» або «безпристрасні» 

ініціативи, семантично правильнішим буде використати прикметник 

«правильні», що не надає такого емоційного забарвлення і є більш влучним для 

наповнення сайту про використання методик в сфері екобезпеки за правилами. 

Зазвичай такий гіпертекст є мікротекстом, який виражається у називному 

відмінку для позначення певного розділу та метою якого є привернути увагу 

ключовими словами або знайти за цими ключовими слова у пошуку необхідну 

інформацію (у вигляді статті вона належатиме до макротексту).  

Гіпертекстові системи привертають увагу багатьох лінгвістів-

перекладачів, адже важливим залишається аспект перекладу, де текстові масиви 

із ключовими словами постають основними перекладацькими «пунктами уваги». 

Потрібно перекласти ключові слова таким чином, щоб зберегти справжність 

цінностей бренду та автоматизувати мовою перекладу правильний підбір 

наступних статей, які стануть логічним продовженням прочитаної інформації.  

Спираючись на класифікацію форм інтернет-комунікації М. Моріса та 

розглядаючи аспект інтернет-комунікації, науковці зазначають, що у статтях на 

сайтах брендів передбачається асинхронна комунікація, де зазвичай користувач 

намагається відшукати сайт для отримання певної інформації (вебсайти, блоги) 

[4, c. 12].  
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Гіпертексти сайтів найвідоміших косметичних екобрендів, позиція яких 

має вплив на обізнаність населення у використанні екобезпечних засобів, 

відповідно формування екосприятливої поведінки, передбачає комунікацію з 

цільовою аудиторією, для якої характерний механістичний підхід. Під яким Ф. 

С. Бацевич розглядає односкерований процес кодування та передавання 

інформації від адресанта до адресата, характерні для сайтів інтернет магазинів, 

де відбулася «інтенсифікація спілкування в сфері обслуговування» [1, с. 46]. 

Таким чином, йдеться про статті, в яких бренд пояснює цільовій аудиторії свою 

позицію щодо екобезпеки. Ефективність трансляції цієї інформації залежить від 

лінгвістів / копірайтерів, їхнього уміння підібрати влучні вирази у тексті 

оригіналу, а також від перекладачів, завданням яких є перекласти ці вирази без 

втрати експресивності та сили значення, закладених в оригіналі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1.2 Особливості перекладу гіпертекстів  

 

Враховуючи те, що гіпертекст може бути як мікро-, так і макротекстом, 

слід виокремити особливості, характерні для кожного його підвиду.  

На основі проаналізованих сайтів серед основних вимог до перекладу 

мікротекстів слід зважати на наступне:  

- граматичні особливості (збереження використаних в оригіналі 

частин мови): якщо назви розділів, статей позначені іменником в німецькій мові, 

в перекладі слід використати також іменникову форму, тобто: «Schönheit» – 

«Краса», «Werte» – «Цінності», «Unternehmerische Verantwortung» – 

«Підприємницька відповідальність» [21]. 

- оформлення назв розділів та підрозділів слід перекладати повністю 

еквівалентним перекладом, навіть якщо лінгвісту-перекладачу здається, що вони 

надто повторюються і для уникнення тавтології краще обрати синонім. Рішення 

на користь повного еквіваленту пояснюється тим, що назви підрозділів 

виступають водночас як ключові слова, за якими синхронізовані схожі частини 

інформації, об’єднані ними, щоб під час пошуку забезпечити вдалі автоматичні 

пропозиції переходу до наступних статей. Наприклад, підрозділ «Kosmetik und 

Tierversuche» перед підрозділом «Vegane Kosmetik»: якщо в першому прикладі 

обрали еквівалент «косметика», то перекладаємо другий без заміни, наприклад, 

на «веганські косметичні засоби», а залишаємо «косметика», бо «косметичні 

засоби» були б записані в оригіналі «Kosmetika» або «Hygienemittel». 

 

Рисунок 1.1. Назви розділів та підрозділів сайту бренду «Dr. Hauschka» 
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- гіперпосилання можуть бути звужені або розширені, однак назва 

повинна лишатися стислою. 

Під час перекладу макротекстів слід дотримуватися стилю, в якому 

написана стаття в оригіналі. У блозі сайтів інтернет-магазинів очікувана 

частотність вузькоспеціалізованої лексики не є високою, але  наявний рівень 

наукового викладу має бути збережений. Екологічні терміни, наприклад, 

Wärmerückgewinnung – регенерація теплової енергії  [21] мають бути перекладені 

науковими відповідниками з метою дотримання науковості, а не розмовною 

лексикою. 

Позиція бренду на ринку однозначно зростає, якщо її сайт локалізований 

та адаптований до іншомовного населення. Однак, якщо фактично 

проаналізувати машинний переклад мікротекстів (назв розділів) із 

застосуванням звичних систем Google з адекватним перекладом слова або 

словосполучення Bio-Rohstoffe aus aller Welt [21] – органічна сировина з усього 

світу, Das Besondere an BIOTURM [19] – Особливість BIOTURM, chemisch-

synthetische Konservierungsstoffe [21] – хіміко-синтетичні консерванти; то 

помічаємо, що статті з наявною в них спеціалізованою еколексикою не можуть 

бути перекладені вдало без перекладача-професіонала, оскільки мова йде про 

такі основоположні і серйозні теми як філософія бренду, позиція щодо 

екобезпеки. В ідеальному випадку потрібно ангажувати перекладача із 

розумінням цієї теми або разом з консультантом в галузі екобезпеки.  

Наступний важливий момент – це дотримання стилістики, риторичних 

запитань «Wieviel Energie und Wasser verbraucht die Produktion?», фразеологізмів 

«Alle sind plötzlich grün», які потребують втручання людини-перекладача, адже 

Google-переклад «Раптом всі зеленіють» втрачає переносне значення «Всі 

(підприємства) раптом стають більш екологічними» [21]. Головною метою 

перекладача залишається передати екологічні цінності бренду, які він доносить 

до читачів через статті, тому варто виключити суб’єктивність з метою 

збереження впізнаваності екобренду та правильної позиції його екополітики.   
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1.3 Тематизація екобезпеки в розділах німецькомовних інтернет-сайтів 

 

Під час аналізу німецькомовних сайтів косметичних брендів було 

встановлено, що лише 2 із 13 сайтів мають український переклад. Незважаючи 

на достатньо високий попит на товари, про який свідчить доступність придбання 

товару в інших інтернет-магазинах, українським користувачам бракує перекладу 

на офіційних сайтах косметичних екобрендів, тобто можливості придбати товар 

та дізнатися більше про бренд саме з офіційного джерела.  

Кожен сайт косметичного екобренду має розділ або підрозділ, які 

присвячені екопозиції, причинам розробки екологічної продукції, 

обґрунтуванню її користі для здоров’я покупців та природи. Переклад цієї 

інформації, як і загалом сайту, є вкрай важливим, адже її неможливо віднайти на 

сайтах інтернет-магазинів з товарами різних марок.  

Основним аспектом в таких розділах є «Nachhaltigkeit». Ця лексема стала 

стійким терміном у сфері екології, безпосередньо пов’язаним з екобезпекою, 

адже з точки зору А. О. Надежденко поняття «екологічна безпека» включає в 

себе і соціально-економічний аспект в межах концепції сталого розвитку [9, с. 

85], який нині став основою багатьох компаній, про що говорить принаймні 

присвячений цьому на сайті окремий розділ. Тобто, це одна велика система, без 

створення балансу між чинниками в якій сталий розвиток буде залишатися 

недосяжним. Український переклад «Nachhaltigkeit» викликає питання, оскільки 

має декілька варіантів: «стійкість», «стійкий розвиток», «сталий розвиток», 

«послідовний розвиток», «принцип невичерпного використання (природи та 

природних ресурсів)». Для багатьох читачів цей термін може вважатися 

специфічним, оскільки загального значення він лише починає набувати, 

відповідно потребує пояснень у вигляді допоміжних статей або гіперпосилань 

для кращого розуміння, що і пропонують німецькі сайти, звісно, мовою 

оригіналу. Оскільки питання екологічної безпеки в Україні не так поширено, 

відвідування таких сайтів з метою покупки супроводжується набуттям нових 

знань з надійного джерела інформації (інформативна функція тексту), які б 
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вплинули на майбутню поведінку людей (апелятивна функція тексту) стосовно 

того, як жити так, щоб не витрачати, не псувати та не забирати природні ресурси 

майбутніх поколінь, а дотримуватися «ökologischen Gleichgewichts» –

«екологічної рівноваги» [28].  

Відповідно до досліджень Б. Клауера, Р. Манстеттена, Т. Петерсена під 

принципом «сталого розвитку», який передбачає стабільність, безперервність, 

збалансованість,  мається на увазі принцип, завдяки якому теперішнє покоління 

має використовувати ресурси таким чином, щоб наступні покоління й далі мали 

можливість задовольняти свої потреби [13]. Тому питання екобезпеки, яка за 

енциклопедичним словником І. І. Дедю означає «діяльність людини, яка 

виключає шкідливий вплив на навколишнє середовище» [7], має загострюватися 

вже зараз не лише у розвинутих країнах, а й поступово у всьому світі.  
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2 МОРФОЛОГІЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 

НІМЕЦЬКОМОВНИХ СТАТЕЙ ЕКОБРЕНДІВ КОСМЕТИКИ 

 

2.1 Український переклад німецькомовних сайтів косметичних брендів Dr. 

Spiller і Weleda: викривлення основної ідеї тексту як наслідок вільного 

перекладу 

 

На двох сайтах німецьких косметичних брендів з перекладом українською 

мовою зберігається дотримання візуальної форми та наповнення, базованого на 

оригінальному. Аналізуючи структуру сайту екобренду Dr. Spiller [22, 23], 

помічаємо різницю розташування розділів у перекладеному варіанті, тому 

припускаємо, що в українському середовищі висувається на перше місце вкладка 

«Компанія», де подана загальна інформація про бренд, а також про його внесок 

в екобезпеку. Натомість розділ «Unternehmen» знаходиться переважно на 

передостанньому місці, що не надто привертає увагу споживача під час 

первинного огляду сайту:  

 

Рисунок 1.2. Розміщення розділів «Dr. Spiller» (німецька версія) 

 

 

Рисунок 1.3. Розміщення розділів «Dr. Spiller» (українська версія) 
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Переклад розділів здійснено за допомогою лексичної заміни  (шляхом 

підбору словникового відповідника), однак слід зазначити, що дві назви розділів 

«Biomimetic SkinCare» та «Manage Your Skin» було трансплантовано. Оскільки ці 

назви написані англійською мовою, припускаємо, що вони позначають постійні 

рубрики, які містяться на сайтах всіх країн без вагомих змін у наповненні під час 

перекладу.  

Два сайти з українським перекладом різняться своїми підходами до 

перекладу. Якщо на сайті Dr. Spiller збережено більш дослівний переклад, який 

не передбачає кардинальних змін у реченні, наприклад, навіть перестановки 

порядку слів, а текст розділів та підрозділів майже ідентичний наповненню 

оригінальному тексту, то на сайті бренду Weleda [32] наповнення не повністю 

відповідає німецькомовному варіанту і передає дещо іншу інформацію. Це 

призводить до того, що перекладач відхиляється від норм перекладу та може 

таким чином порушити основне послання бренду, припускаючись вільного 

перекладу. Наприклад, німецька версія розділу «Verantwortung und Respekt 

gegenüber der Umwelt» вміщує в себе передусім інформацію про сталий розвиток, 

а саме про його значення для компанії, захист клімату, натомість в українському 

розділі «Екологічна відповідальність компанії» йдеться про власні сади Weleda 

(створення косметики), а тексти доповнені статистичними даними. Єдиний 

підрозділ, який став спільним за семантичним наповненням на обох версіях 

сайту в цьому розділі, присвячений пакуванню. Однак слід зазначити, що 

перекладачем або автором здійснено не переклад, а написання власного тексту, 

який не збігається з текстом оригіналу.  

Суперечливим залишається і той факт, що переклад статей у розділі про 

цінності бренду, де зазначені фундаментальні принципи, не відповідають не 

лише за текстовим наповненням, але й за показниками. До прикладу: німецький 

підрозділ «Unsere Werte» налічує «sechs Leitsätze» (шість основних принципів): 

Ganzheitlichkeit (цілісність), Verantwortung (відповідальність), Vertrauen 

(довіра), Wirtschaftlichkeit (економічність), Offenheit (відкритість), Begeisterung 

(ентузіазм) [31]; водночас українська версія надає інформацію про сім 
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фундаментальних принципів: «Справедливе ставлення до клієнтів, партнерів і 

постачальників», «Відносини між керівництвом і співробітниками в дусі 

партнерства», «Всеосяжна якість», «Поєднання природних і духовних наук в 

дослідженнях та розвитку», «Високі екологічні стандарти», «Етичні та плідні 

методи ведення бізнесу», «Культурне розмаїття як надихаюча сила» [32]. Під 

час зіставлення стає очевидним, що принципи відрізняються не лише за 

лексичним перекладом, де на граматичному рівні в українських варіантах наявна 

експансія, але й за семантикою.  
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2.2 Застосування перекладацької адаптації до перекладу текстів 

німецькомовних сайтів екобрендів косметики 

 

Виходячи з аналізу попереднього підрозділу про неповну або часткову 

невідповідність перекладу оригінальному тексту, слід зазначити адаптацію, мета 

якої полягає в «синхронізації» тексту оригіналу з культурними особливостями 

цільової аудиторії. З наведених вище прикладів перекладу німецькомовних 

сайтів бачимо, що видозміна тексту призводить до відхилення від основної 

думки автора, в нашому випадку – бренду, що в свою чергу може спричинити 

викривлення змісту. Т. І. Гаврилів схиляється до того, що через використання 

адаптації перекладачем може підмінитися істинний переклад [8, с. 56]. 

Однак прийом адаптації все ж допустимий у перекладі, оскільки в нашому 

випадку мова йде про переклад сайтів інтернет-магазинів, тобто перекладати 

слід так, аби звернути увагу потенційного споживача та підвести його до 

здійснення покупки, при цьому не нехтуючи закладеним сенсом оригіналу.  

Одним із найчастіше вживаних на сайтах екобрендів косметики 

словосполученнях є «nachhaltige Naturkosmetik». Перекладаючи його, зважаємо 

на слово «nachhaltig», оскільки воно відіграє ключову смислову роль і має бути 

правильно перекладене / адаптоване. Таким чином, потрібно перекласти не як 

«стійка» натуральна косметика, адже семантика зміниться і буде сприйматися 

як «та, що довго тримається», тобто «вигідна», і викликатиме асоціацію із 

ціною, а не зі сприятливістю до навколишнього середовища як «екологічна» або 

«екологічно чиста». Цей варіант дійсно найбільш пристосований до української 

цільової культури, де поняття «екологічно чистий» можна прирівняти до 

«nachhaltig» у німецькомовному середовищі за частотністю вживання та 

розумінням. У цьому розділі знаходимо ще один вираз (заголовок статі про 

філософію підприємства), із перекладом якого потрібно бути обережним «Ein 

Unternehmen wie ein reicher Garten» [21]. Дослівний переклад «Багатий сад» в 

українському варіанті краще замінити висловом «квітучий сад», що є більш 

звичним для нашого середовища [21]. 
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Культурна специфіка важлива і в перекладі словосполучення «Im gelben 

Sack» [30]. «Жовтий мішок» в Німеччині є цілком зрозумілим терміном, який 

для нашого середовища, де ще не настільки розвинута система сортування сміття 

і обізнаності у різновидах пластикових пакетів, може здатися чимось невідомим. 

Тому в цьому випадку необхідно дописати пояснення через описовий переклад: 

«пакет для сортування сміття, призначений для утилізації пластику». Якщо 

дослівно перекладати словосполучення «Kraft der Pflanzen» [26] як «сила 

рослин», то воно набуває не закладеного автором значення. Очевидно, що мова 

йде не про фізичну силу, а про ефективність рослинних компонентів для 

виробництва косметичних засобів, сприятливих для навколишнього середовища. 

Тому доцільніше використати такі еквіваленти як «ефективність» або 

«користь». 

Наступний приклад стосується опису компонентів, безпечних для екології, 

які відповідно позначаються як «grüne Inhaltsstoffe» [18]. Оскільки маємо справу 

з прикметником «grün» у переносному значенні, доцільно взяти його в 

українському варіанті у лапки: «зелені» компоненти. В межах гіпертекстів, 

поданих на сайтах, вжитий таким чином вже усталений в екології термін є 

зрозумілим, хоч і може містити гіперпосилання на додаткову статтю, присвячену 

зеленим інгредієнтам та зеленій продукції загалом, але може бути замінений 

прикметником екологічний, позбавленим метафоризації, яка є характерною для 

написання статей із прийомами маркетингу.  

Проаналізувавши основні приклади адаптації, можемо стверджувати, що 

під час перекладу статей німецькомовних сайтів екобрендів косметики слід 

застосовувати адаптацію, зберігаючи при цьому семантичні особливості і 

використовуючи, наприклад, модуляцію, тобто синонімічні лексеми, які є більш 

вживаними в українському комунікаційному просторі. Адже підбір більш 

влучних лексем, які в свою чергу не викривлюють зміст, мають значний вплив 

на прихильність споживачів до бренду.  
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2.3 Семантичні трансформації  
 

Для здійснення більш детального та обґрунтованого аналізу було 

виокремлено основні семантичні трансформації, на основі яких було виведено 

головні закономірності щодо збереження значення, викривлення змісту 

перекладачами та зміни впливу на поведінку потенційного споживача завдяки їх 

застосуванню. Основними джерелами стали сайти, які мають офіційну 

українську версію перекладу і були наведені як приклад раніше, а також всі інші 

сайти із формулюваннями з оригінального джерела (з лексикою на позначення 

термінів екобезпеки) та власні варіанти перекладу.  

Приклади із використанням найпоширеніших лексем в екорозділах сайтів:  

- «natürliche Rohstoffe» [31] – «чисті природні інгредієнти» [32]: у 

цьому випадку спостерігається передусім імплікація, оскільки застосовується 

генералізація (не «сировина», а «інгредієнти»), однак у випадку natürliche маємо 

експлікацію, оскільки відбувається розширення значення із його уточненням (не 

просто «натуральні», «природні», а «чисті природні інгредієнти»); 

- «sorgsame Verarbeitung» [22] – Сучасні технології [23]: в 

екоконтексті «Verarbeitung» означає «переробка, обробка» (наприклад, 

органічних речовин). Однак тут знову спостерігаємо імплікацію у перекладі, 

оскільки «технології» є більш узагальненою лексемою. Щодо лексичної одиниці 

«sorgsam» спостерігаємо мутацію: відбулася нейтралізація із частковою зміною 

значення (пряме значення – дбайливий, уважний, обережний). Аналогічний 

випадок маємо також і у словосполученні «Hochsensible Veredelung» [22], де 

«Verarbeitung» є синонімічним до «Veredelung». Однак у перекладі вжито 

«високотехнологічне виробництво» [23], тобто перекладач скористався зміною 

значення в обох лексичних одиницях, тобто семантично різними засобами;  

- «Inhaltsstoffe von biologisch höchster Reinheit» [22] – «інгредієнти 

максимальної біологічної чистоти» [23]: дослівно переклад виглядав би так 

«біологічно найвищої чистоти», однак слід зазначити, що словосполучення 

«höchster Reinheit» досить часто перекладається як «вищої / найвищої якості» – 
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«ökologisch verantwortliche Produkte höchster Qualität» [20]:  проте під час 

використання цього варіанту відбулася б зміна значення. На прикладі «високий-

максимальний» спостерігаємо семантично синонімічний переклад, оскільки 

значення вказує на «високий показник» в будь-якому випадку; 

- «Verantwortung und Respekt gegenüber der Umwelt» [31] – «Екологічна 

відповідальність компанії» [32]: спостерігаємо у тексті перекладу одночасно як 

експлікацію, так і імплікацію, адже підкреслюється відповідальність компанії, а  

другий компонент «Respekt gegenüber der Umwelt» передається спрощено через 

прикметник «екологічна». Отож, загальна семантика збережена, проте 

перекладено більш імпліковано; 

- «Pflanzliche Aktivstoffe» [22] – «Біоактивні природні інгредієнти» 

[23]: ще один приклад того, що в одному випаду перекладач вдається до 

імплікації («природні» – генералізація, оскільки пряме значення «рослинні»), 

натомість у іншому – до експлікації (конкретизації на деталях, які на його погляд 

потребують зосередження більшої уваги, про що говорить додавання -біо).  

Слід зазначити, що через стилістичні особливості або неможливість 

віднайти однослівний еквівалент, під час перекладу українською мовою 

перекладачі змушені вдаватися до експлікації (описового перекладу або 

конкретизації), яка могла би доповнити або передати думку автора більш точно. 

Однак, як показують приклади, такі трансформації можуть мати як позитивний 

прояв, так і негативний. Адже під час експлікації текст перекладу стає довшим, 

що суперечить правилам написання гіпертекстів, в яких інформація має бути 

викладена чітко та коротко, але навіть такі часто вживані на німецьких сайтах 

лексеми як Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Luftverschmutzung, часто представлені 

композитами, передаються в українській мові словосполученням: «сталий 

розвиток», «захист навколишнього середовища», «забруднення повітря». 

Відповідно, не слід забувати про певну експресію на семантичному рівні, якій 

сприяють прикметники, аби описати об’єкт більш детально та підштовхнути до 

читача певних думок. Отож, семантичні трансформації постають досить вагомою 
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проблемою, адже під час їх здійснення потрібно притримуватися певних вимог 

та водночас не порушувати зміст та/або основну ідею автора.  

 Для підтвердження вищенаведеного розглянемо словосполучення, які 

відіграють важливу роль у формуванні образів, загального розуміння концепції 

підприємства, екологічної позиції, але могли б викликати труднощі під час 

перекладу, та запропонуємо варіанти їх перекладу, виходячи з попереднього 

огляду:  

- umfassender Klimaschutz [31]: «umfassend» означає «vieles in sich 

enthaltend» [17], дослівно «той, що багато в себе вміщує; багато охоплює», 

тобто всеохоплюючий, однак стилістично «всеоохоплюючий захист клімату» 

або «всеохоплююча боротьба зі змінами клімату» недоцільно вживати. 

Синонімічним та вдалішим варіантом є прикметник «комплексний», який 

підходить до обох варіантів перекладу; 

- «biodynamische Gärten» [31]: в українській мові цей термін також 

існує і значення в обох мовах збігаються «той, що базується на екологічно 

чистому землеробстві, що оброблений лише органічними добривами», тому 

можливо перекласти повним еквівалентом «біодинамічні сади» через повний збіг 

значень. Однак однією з чисельних проблем під час перекладу стає переклад для 

цільової аудиторії, яка переважно не є фахівцем у галузі та не володіє знаннями 

значення терміну. В подібних випадках часто вдаються до описового перекладу, 

який було зазначено вище як один із видів експлікації, або ж альтернативним 

рішенням сайтів екобрендів стає використання гіперпосилання; 

- «klimaneutrales Unternehmen» [25]: «без негативних наслідків для 

клімату та навколишнього середовища» [17]. Як і в попередньому випадку 

можливий переклад повним еквівалентом «кліматично нейтральне 

підприємство», оскільки українські медіа-джерела використовують таке поняття 

як «кліматична нейтральність», проте цього може бути не достатньо на 

семантичному рівні для користувача. Відповідно доцільніше перекласти 

«вуглецево-нейтральне підприємство» або «СО2-нейтральне підприємство», 

враховуючи економію місця на сайті. Таким чином, лексема вуглецевий або ж 
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СО2 надає користувачу певне розуміння процесів для зменшення викидів 

вуглекислого газу.  

Питання утворення неологізмів серед екотермінів із додаванням лексичної 

одиниці «grün» потребує аналізу на семантичному рівні, оскільки відбувається 

розширення значення та використовується відповідно як синонімічне 

позначення до «umweltfreundlich», тобто «екосприятливий». Наприклад, 

словосполучення «grüner Strom», яке є синонімічним до Ökostrom, що вказує на 

позначення електроенергії лише з відновлювальних джерел енергії.  

Проаналізувавши основні випадки перекладацьких трансформацій на 

семантичному рівні, що пов’язані з розширенням або звуженням значення, його 

конкретизацією або генералізацією, слід зважити на те, що семантику можна 

залишати незмінною, якщо підбирати синонім, який має за ступенем таке ж саме 

забарвлення, наприклад,  «Kraft der Pflanzen» [26] – «сила рослин» доцільніше 

перекласти для сайтів компаній, які спеціалізуються на виробленні екологічно 

чистої косметики, без використання лексичної одиниці «сила», натомість надати 

перевагу таким варіантам як «користь», «ефективність».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dr-spiller.com/media/pdf/62/1e/31/drspiller_oekostrom_zertifikat.pdf
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2.4 Граматичні трансформації  

 

Під час дослідження та зіставлення українських та німецьких версій сайтів 

екобрендів косметики було виокремлено також найпоширеніші випадки 

граматичних трансформацій, на прикладі яких вдалося простежити загальні 

тенденції під час перекладу німецькомовних сайтів екобрендів косметики 

українською мовою на морфологічному рівні.  

Серед них проаналізовано такі трансформації: 

1) пермутація:  

- «Gentechnisch manipulierte Rohstoffe lehnen wir grundsätzlich ab, da sie 

mit unseren Werten nicht vereinbar sind» [29] – Ми принципово відкидаємо 

генетично модифіковану сировину, оскільки вона несумісна з нашими 

цінностями: зміна порядку слів на більш природне звучання українською мовою, 

разом із висуванням на перші місця лексеми «принципово» з метою акцентування 

на цьому уваги;   

- «In der Geschäftsführung bestimmen Tradition und Innovation das 

Denken und Handeln» [22] - Традиції управління та інновації визначають 

мислення і дії [23]: спостерігаємо перестановку із зміною членів речення, де 

обставина стала додатком; 

2) трансформація: «Es gibt drei individuelle Profi-Treatments, mit denen 

das Manage Your Skin®-Programm sinnvoll ergänzt wird» [22]  – «Виберіть одну із 

спеціалізованих професійних процедур з нашої програми Manage Your Skin®» [23]. 

Відбувається об’єднання двох частин складного речення в одне просте. Окрім 

цього, спостерігаємо редукцію, а також зміну типу речення (з розповідного на 

спонукальне); 

3) експансія:  

- «emissionsreduzierter Transporter»  [22] – транспортний засіб із 

низьким рівнем викидів: для кращого розуміння додається лексична одиниця 

«рівень»; 
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- «erneuerbare Energien und Kohlenstoffkompensation» [18] - 

відновлювані джерела енергії та компенсація викидів вуглецю – додавання 

уточнювальної лексичної одиниці, тим самим створення можливості здійснити 

переклад без внутрішньокатегоріальної заміни (зміни категорії числа), адже таке 

поняття як «відновлювані енергії» саме у множині в українському мовленнєвому 

середовищі не вживають; 

4) редукція:  

- «Unverfälschte Naturkraft bleibt unser Vorbild» [22] – «Сила природи 

продовжує залишатися нашим натхненням» [23]. Вилучення прикметника 

unverfälscht, який вказує на екологічну чистоту природи та є показником 

збереження екобезпеки, можна пояснити тим, що словосполучення «сила 

природи» є достатнім для усвідомлення екобезпечності продукту; 

- «Die Elemente nachhaltiger Wirksamkeit» [22] – «Складові 

ефективності» [23]: вилучення вагомого прикметника nachhaltig (ефективність 

замість «стійка / стала ефективність») впливає на передачу основної ідеї, адже 

саме прикметник стійкий, сталий є змістовим «ядром» словосполучення; 

- «in biologisch-dynamischer Qualität» [21] – в біодинамічній якості; 

5) внутрішньокатегоріальна заміна:  

- «Rohstoffe besonderer Reinheit» [22] – «Унікальна чиста сировина» 

[23]: спостерігається заміна категорії числа із множини на однину, оскільки 

сировина в українській мові не має інших форм. Окрім того, спостерігаємо 

приклад транспозиції, де іменник «Reinheit» переходить у прикметник; 

- «hochwirksame botanisch basierte Produkte» [18] – «високоефективна 

продукція на рослинній основі»: зміна категорії числа із множини на однину;  

6) транспозиція:  

- «Mit natürlichen Rohstoffen, die es in sich haben. Ihre hohe Reinheit…» [22] 

– «чисті природні інгредієнти» [23]: перехід з іменника в тексті оригіналу в 

прикметник в тексті перекладу; 

- «Aveda ist tierversuchsfrei» [18]  – «Косметика Aveda не тестується на 

тваринах»: перетворення прикметника на дієслово, прийменник і іменник через 
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відсутність однокомпонентного еквіваленту для прикметника tierversuchsfrei. 

Також спостерігається додавання уточнювального слова косметика. 

Таким чином, загалом визначаємо тенденцію до редукції у місцях, де це 

можливо зробити, через необхідність економії місця. Враховуючи той факт, що 

досить часто німецькі екотерміни не можна перекласти одним словом, про що 

було зазначено в попередньому розділі, перекладач має компенсувати це 

перевищення розділових знаків у інших місцях можливим скороченням, аби 

обсяг тексту візуально не перевищував оригінальний варіант, однак при цьому 

зважати на те, що в результаті редукції можуть бути викривлені основні ідеї 

автора (компанії).  

Окрім цього, під час дослідження було виокремлено також додаткові 

граматичні особливості, які впливають на переклад та безпосередню взаємодію 

з аудиторією:  

- використання звертання у формі другої особи однини (звертання на 

«ти») у німецьких версіях сайтів, подекуди з великої букви, що говорить про 

більш дружній рівень, але з проявом поваги, наприклад: «Hier erfährst Du, wie 

aus der Laminaria ein einzigartiges Wirkstoffwunder für strahlende, gesunde Haut 

wird» [27]; 

-  вилучення іменника у наступних реченнях після його використання 

у першому та винесення присудка на перше місце: «Seit über 50 Jahren stellen wir 

bei Dr. Hauschka Kosmetika her, aus nichts als reiner Natur. Ersetzen damit jedes 

Jahr 588 Tonnen mineralölbasierte und mit Mikroplastik versetzte Chemie durch voll 

biologisch abbaubare Natur. Hegen …. Versuche, nicht zu fliegen…» [21] . Під час 

перекладу можуть виникнути труднощі, оскільки перекладач може сприйняти це 

як наказовий спосіб у разі нерозуміння змісту. Водночас таке явище говорить 

про наявність в екостаттях і загалом у гіпертекстах вільного вираження думок та 

використання креативу. Відповідно під час перекладу перекладач теж може 

вдаватися до більш вільного підходу та певної гри слів.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні розглянуто наповнення німецькомовних сайтів 13 

косметичних екобрендів. Основна увага була зосереджена на аналізі 

гіпертекстів, окремих речень та лексичних одиниць в екорозділах, які 

демонструють ставлення брендів до екологічної ситуації у світі. Дослідження 

присвячене передусім перекладацькому аспекту та питанню необхідності 

перекладу сайтів впливових екобрендів, які можуть своєю політикою та 

продукцією змінити поведінку потенційних споживачів не лише у Німеччині, але 

й на міжнародному рівні.  

Під час аналізу було виявлено, що лише 2 офіційні сайти мають переклад 

українською мовою; переклад одного з них майже не відповідав оригінальному 

тексту, тобто виконувався не безпосередньо переклад, а своєрідне наповнення 

сайту, що наводить на думки про високий рівень суб’єктивності перекладача-

автора.  

Із загального огляду було встановлено, що для екобрендів косметики 

важливу роль відіграє питання стійкого розвитку екології, на якому базується 

їхня політика, відповідно до чого була розглянута роль поняття «Nachhaltigkeit» 

у німецькомовному середовищі та його переклад і актуальність в українському 

контексті.  

На основі гіпертекстів, які поділяються на мікро- та макротексти, було 

проведено зіставний аналіз німецької та української версій сайтів та виявлено, 

що структура розділів співпадає. Мікротексти можуть бути перекладені 

машинним перекладом, оскільки складаються з одного або декількох слів і 

шляхом перевірки назв деяких розділів було зрозуміло, що переклад є 

адекватним. Натомість питання макротекстів потребує більш детальної уваги 

перекладача, оскільки вони надають важливу інформацію, яка повинна 

передаватися правильно. Однак зважаючи на інноваційний потенціал та 

швидкий розвиток теми екобезпеки, а отже на наявність екотермінів, 

неологізмів, виникли припущення, що частка суб’єктивності разом з вільним 
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перекладом з боку перекладача може бути присутньою і (потенційно) 

призводити до викривлення змісту.  

Тому було проведено перекладацький аналіз текстів німецькомовних 

сайтів українською мовою, а саме використання перекладачем вільного 

перекладу, адаптації та трансформацій на семантичному та морфологічному 

рівнях. Під час дослідження було встановлено важливі тенденції:  

- адаптація повинна бути використана перекладачем, оскільки через 

стрімкіший розвиток сфери екобезпеки у Німеччині та відповідно швидшу появу 

екотермінів (які стають більш розповсюдженими, і ми можемо говорити про їх 

приналежність до загальновживаної лексики), виникає необхідність у поясненні 

таких термінів, як у випадках з перекладом проаналізованих лексичних одиниць 

nachhaltige Naturkosmetik, grüne Inhaltsstoffe, gelber Sack. Пояснення або 

адаптація таких термінів є важливою, оскільки цільова аудиторія косметичних 

екобрендів не є фахівцями в галузі екологічної безпеки. Необхідне застосування 

прийому семантичного запозичення, щоб замінити сталий вираз у мові оригіналу 

сталим виразом у мові перекладу. Це питання було досліджено з огляду на роль 

«балансу» в роботі перекладача, адже текст має бути адаптованим також із 

збереженням стилістичних особливостей; 

- на семантичному рівні досить часто перекладачі вдаються до 

прийомів імплікації та експлікації. Також використовується модуляція, а саме 

синонімічний переклад, що підтверджують проаналізовані приклади. Відповідно 

у словосполученні з прикметником вираз набуває певної експресивності, що вже 

досліджується на семантично-стилістичному рівні, однак у деяких випадках 

перекладачі змінюють один з компонентів на частково сумісний або взагалі не 

сумісний за семантикою, через що втрачається первинне значення або ж 

експресивне забарвлення: «Sorgsame Verarbeitung» – Сучасні технології;  

- імплікація та експлікація зумовлені семантичною неточністю або 

неможливістю віднайти точний відповідник українською мовою, що і 

призводить до пошуку можливостей додавання або опущення: «gelber Sack» –  

пакет для сортування сміття, призначений для утилізації пластику. 
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- на граматичному рівні поширеними є редукція та експансія, які 

фактично функціонують через ті ж причини, що й експлікація та імплікація на 

семантичному рівні. Перестановка здійснюється з метою акцентування на 

певному місці, яке виражає ставлення компанії до екологічної ситуації. У 

транспозиції зустрічаємо випадки переходу іменника в прикметник: «Reinigkeit» 

стає «чистим», а прикметник «tierversuchsfrei» потребує переходу у декілька 

частин мови.  

На основі проаналізованих перекладацьких прийомів було зроблено 

висновок, що екологічні терміни (у екостатях, на сайтах брендів, які відіграють 

вагому роль на продовольчому ринку) функціонують у тісному зв’язку з 

сучасним напрямом екомаркетингу. Зважаючи на загострення екологічної 

ситуації наповнення сайтів екобрендів стає більш експертним з цього питання з 

метою не лише привернути увагу споживачів та спонукати їх до покупки, але й 

здійснити вплив на їхню поведінку. Мова йде як про інформативну функцію 

(надати інформацію для підвищення екологічної свідомості населення), так і про 

апелятивну функцію (закликати до спільних дій задля стабілізації екологічної 

ситуації). Через стійкий розвиток такі компанії прагнуть створити «spürbare 

Dynamik» (відчутну динаміку) в майбутньому.  

З цих причин переклад офіційних німецькомовних сайтів брендів, а саме 

екорозділів, є вкрай важливим. Оскільки мовою оригіналу статті вже написані, 

потрібен адекватний переклад, враховуючи всі проаналізовані особливості, аби 

втілити ту ж прагматичну функцію, що й закладала компанія. Для більш 

влучного перекладу були зіставлені німецькі і українські варіанти сайтів 

екобрендів косметики та критично розглянуті здійснені в них перекладацькі 

трансформації. Окрім того, було розроблено власні варіанти перекладу із метою 

навести приклади для «екологічного» перекладу на основі отриманих 

спостережень про основні тенденції перекладу на сайтах.  
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