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Постановка проблеми. Сучасні глобалізаційні процеси у 
світі активізують потребу в продуктах перекладацької діяль-
ності, а отже, підвищується попит у грамотному редагуванні 
перекладів. Редагування – поняття багатоаспектне: різновид 
професійної діяльності; система професійних дій виконавця, 
залученого до цього процесу; творчість; послідовне виконання 
рутинних операцій, спрямованих на вдосконалення твору. Од-
нак саме редакційно-видавнича підготовка перекладних видань 
уважається однією з найскладніших, адже потребує від редак-
тора додаткової підготовленості в галузі перекладознавства. Як 
зазначає В.В. Губарець, «тільки в поєднанні таланту перекла-
дача і таланту редактора з’являється досконало відтворений 
текст, який із вдячністю сприйме читач» [1, с. 8]. Отже, засво-
єння й застосування перекладачами прийомів редагування дає 
змогу підвищити якість кінцевого продукту їхньої професійної 
діяльності й підвищити ефективність подальшої редакцій-
но-видавничої підготовки перекладених текстів. Усвідомлення 
важливості й необхідності створення розгалуженої теоретичної 
системи та практичної бази методів і прийомів редагування пе-
рекладів сприяє розвиткові цього напряму в сучасному україн-
ському перекладознавстві.

Фундаментом сучасного українського перекладознавства 
для побудови нових українських перекладознавчих студій мож-
на вважати доробок В.В. Коптілова [2], який зумів узагальнити 
дослідження попередніх епох, зокрема аналіз перекладу, що 
проводили І.Я. Франко та М.К. Зеров, етапи перекладу, які ви-
значали Іван Кулик та О.М. Фінкель, стилізацію, на яку свого 
часу вказував В.М. Державін, і запропонувати дослідження 
нового типу, спрямовані не від літературного твору до мови, а 
від лінгвістики, структури мови до конкретного літературного 
вжитку. Розроблена В.В. Коптіловим класифікація галузей пе-
рекладознавства та перелік його завдань стали початком роз-
ростання його в розгалужену систему знань [3]. 

За роки незалежності перекладознавство в Україні просу-
вали досвідчені науковці, розвиваючи всі його галузі, працю-
ючи на межі з іншими науками. Увагу сучасних дослідників 
привертають питання адекватності й точності перекладу; про-
блеми перекладу різних типів текстів, лексики, граматичних 
конструкцій і пов’язаних із цим перекладацьких прийомів  
(І.С. Бик [4], І.А. Батіна [5], Т.І. Іваніна [6] та інші). Вивчен-
ня цих питань створює базу для системної роботи над помил-
ками й неточностями перекладу, що сприяє виникненню на 
межі перекладознавства, порівняльної лінгвістики, стилістики, 

психології, журналістики та видавничої справи самостійного 
напряму – редагування перекладів (М.С. Зарицький [7]). До-
слідники розглядають редагування відтворених текстів (тобто 
перекладів) як один із аспектів редакційно-видавничої справи  
(В.В. Губарець [1], О.В. Ребрій [8], М.С. Тимошик [9; 10; 11], 
Д.В. Міронова [12; 13]). 

Мета статті полягає в окресленні загальних підходів до 
проблеми редагування перекладів у сучасному українському 
перекладознавстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. Існує безліч 
визначень поняття «редагування», кожне з яких не віддзерка-
лює сповна глибини його розуміння. Причини цього М.С. Тим-
ошик убачає в багатоаспектності поняття й численних змінах 
змістового наповнення терміна, які виникали залежно від соці-
ально-історичних змін цілей і завдань редакційно-видавничого 
процесу [9].

М.С. Тимошик подає визначення поняття редагування в 
ширшому й вужчому значеннях. У широкому розумінні «ре-
дагування є видом професійної діяльності, пов’язаної з підго-
товкою до випуску різних видів видавничої продукції, а також 
теле-, радіопередач та кінофільмів. Така діяльність здійсню-
ється здебільшого у сферах засобів масової інформації, кни-
говидання та кінематографії» [9, с. 113]. У вузькому розумінні 
«поняття редагування є складовою редакційно-видавничого 
процесу, яке передбачає послідовне виконання редактором ці-
лої низки організаційних, творчих та технічних функцій, спря-
мованих на удосконалення змісту і форми призначеного для 
друку (передачі в ефір) твору, приведення його у відповідність 
із загальноприйнятими вимогами і правилами» [9, с. 113].

О.В. Ребрій пропонує розуміти редагування як процес, 
який складається із двох повністю рівноправних процедур: 
аналізу (контролю) та виправлення (реконструкції) авторського 
оригіналу. Аналіз (контроль) – це процедура пошуку, фіксації 
й локалізації помилок у повідомленні, а виправлення (рекон-
струкція) – це процедури видалення в повідомленні помилок, 
виявлених у процесі контролю [8, с. 7–8]. 

Сучасні вітчизняні дослідники теорії і практики видавничої 
справи пропонують такі види редагування: загальне, літератур-
не, наукове, спеціальне, титульне, а також лінгвістичне, логіч-
не, композиційне, психолінгвістичне, комп’ютерне, видавниче, 
поліграфічне. Такі самі види редагування застосовні й до пере-
кладних текстів, однак з урахуванням специфічних особливос-
тей перекладу.

М.С. Тимошик пропонує розглядати два блоки видів реда-
гування: загальне (універсальне) і спеціальне. Загальне редагу-
вання передбачає цілісну систему роботи редактора над оригі-
налом, що забезпечує його довершеність за змістом, формою 
і зручністю для користування читачем (споживачем). Обов’яз-
ковою на цьому етапі є перевірка фактичної достовірності 
матеріалу (за допомогою довідкової літератури, словників, 
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енциклопедій), а також вирішення проблем тематики, компо-
зиції, авторської позиції, розстановки акцентів. Спеціальне ре-
дагування М.С. Тимошик ділить на такі підвиди: літературне; 
наукове; художньо-технічне. Літературне редагування – аналіз, 
оцінювання й виправлення: удосконалення мови і стилю оригі-
налу, уникнення граматичних, синтаксичних і стилістичних по-
милок. Основне завдання наукового редагування – аналіз, оці-
нювання твору й виправлення неточностей із наукового боку. 
Художньо-технічне редагування є складовою суто видавничої 
справи: детальне втілення в матеріалі художнього і графічного 
задуму видання (шрифти, ілюстрації, оформлення обкладинки 
тощо) [9, с. 120–123].

В.В. Губарець зауважує, що процес редагування перекладів 
реалізується за двома напрямами: авторське редагування (удо-
сконалення текстового матеріалу самим перекладачем) і редак-
торська робота з текстом іншої людини [1, с. 41]. 

Так, робота перекладача невіддільна від процесів перевірки 
й аналізу створюваного ним тексту, порівняння його з оригі-
налом, неодноразового внесення коректив, особливо на етапі 
доведення, шліфовки перекладу. Це редагування авторське, 
доредакційне, проводиться до передавання перекладу у видав-
ництво для публікації. Тому дії перекладача не зумовлені ре-
дакційним завданням чи іншими вимогами, окрім точності й 
адекватності, а також не обтяжені додатково організаційними 
та технічними факторами. Проте якість результату авторського 
редагування залежить від об’єктивності оцінювання перекладу, 
для чого доцільним є залучення сторонніх рецензентів. 

Окрім загальних підходів до редагування перекладів, іс-
нують специфічні: для наукових, офіційних, художніх, ху-
дожньо-публіцистичних, газетно-журнальних і електронних 
видань [10, с. 354–355]. Тож для перевірки перекладів науко-
во-технічної та спеціальної літератури необхідна консультація 
відповідних фахівців.

У процесі редагування перекладів вирішується триєдине 
завдання: не віддалити від оригіналу стиль і манеру викладу 
іноземного автора та його епоху; подбати про належне сприй-
няття тексту читачем-співвітчизником; не знівелювати особли-
вості творчої манери самого перекладача [11, с. 345] (у разі, 
якщо редагується не власний переклад).

Розглядаючи редагування як процес усунення помилок, 
О.В. Ребрій зосереджує увагу на нормативній базі редагування 
й розмежуванні норми та помилок. Науковець визначає об’єкт, 
предмет, мету, завдання, методи й методику редагування та роз-
робляє детальну класифікацію помилок.

Разом із цим дослідник наголошує на принциповій немож-
ливості отримати абсолютно безпомилковий текст і немож-
ливості створити модель редагування, яка усувала б із тексту 
абсолютно всі помилки. Цей основний парадокс теорії редагу-
вання означає, що «в повідомленнях, опрацьованих на основі 
будь-якої системи редагування, завжди буде якась кількість 
помилок чи невиправлених ланцюжків знаків, правильність чи 
неправильність яких у рамках цієї нормативної бази довести 
неможливо» [8, с. 8]. 

Норму дослідник розуміє як узагальнений варіант із незлі-
ченної кількості можливих: «Будь-яке повідомлення можна пе-
редати нескінченною кількістю способів. Проте кожне суспіль-
ство накладає на повідомлення певні конвенції, обмежуючи 
кількість таких варіантів. Ця мінімальна кількість є оптималь-
ною. Такі оптимальні варіанти повідомлень вважають норма-
тивними. Норма – це параметр, список, шаблон, структура (мо-

дель) чи положення, які в оптимальних повідомленнях служать 
для вираження компонентів їх структури» [8, с. 8]. 

Сукупність вимог, що висуваються до якості перекладу, 
О.В. Ребрій називає нормою перекладу. Отже, якість перекладу 
визначається ступенем його відповідності перекладацькій нор-
мі та характером мимовільних чи свідомих відхилень від цієї 
норми [8, с. 24].

Натомість Д.В. Міронова, досліджуючи проблему реда-
гування перекладів, вирішує завдання скоріше теорії і прак-
тики перекладу. Так, дослідниця, звертаючись до проблеми 
редагування художніх перекладів, аналізує поняття еквіва-
лентності, міжмовної відповідності й трансформації; ство-
рює класифікації відповідностей і трансформацій; виконує 
функціональний і структурний аналіз перекладеного тексту; 
визначає основні вимоги до роботи редактора над перекладом 
[12]; виконує функціональний і структурний аналіз художньо-
го перекладу [13].

Спробу поєднати теоретичні засади створення перекладу 
та його редагування зробив М.С. Зарицький [7]. У його роботі 
розглядаються основні положення перекладознавства й техно-
логії перекладацького процесу. Дослідник поєднує принципи 
теорії і практики перекладу текстів різних стилів і з різних мов 
із принципами порівняльної стилістики. Уміння перекладати 
М.С. Зарицький тісно пов’язує з особливостями редагування 
перекладу.

Загалом українські перекладознавці та дослідники теорії 
і практики редагування перекладів сходяться у визначенні за-
гальної методики. Послідовність дій при редагуванні перекла-
ду (як і будь-якого готового тексту) визначається від загального 
до часткового: від аналізу змісту й структури до виправлення 
стилю, граматики, орфографічно-пунктуаційної правки. 

Висновки. Аналіз досліджень сучасних українських пе-
рекладознавців дає змогу зробити висновки щодо підходів до 
проблеми редагування перекладів. Часто дослідники теорії й 
практики перекладу вирішують проблему редагування, відхо-
дячи в бік функціонального чи лінгво-структурного аналізу 
тексту, класифікації помилок, трансформацій, відповідностей. 
У роботах із редакційно-видавничої справи питання редагу-
вання перекладів висвітлюється як несамостійна складова за-
гальної редакційної роботи та з позицій потреб видавництва. 
Однак існують спеціалізовані праці, як редакторські, так і пе-
рекладознавчі, спрямовані саме на вирішення теоретичних і 
практичних питань редагування перекладів. Спільною рисою 
досліджених видань із редагування перекладів є пропонований 
перекладознавцями й редакторами порядок роботи з текстом 
від змісту і структури до мовно-стилістичної правки.

Подальші пошуки можуть бути спрямовані на практичні 
дослідження особливостей редагування перекладів для окре-
мих пар мов.
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Воевутко Н. Ю. К вопросу редактирования перево-
дов в современном украинском переводоведении

Аннотация. В статье проанализированы исследования 
современных украинских переводоведов, посвященные 
редактированию переводов. Очерчены подходы к изуче-
нию и решению проблемы редактирования переводных 
текстов в отечественной лингвистике.
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Voyevutko N. Insight into translation editing in con-
temporary Ukrainian translation studies

Summary. The article analyzes the researches of contem-
porary Ukrainian translation scholars dedicated to translation 
editing. It outlines the approaches to studying and solving the 
problem of editing translated texts in Ukrainian linguistics.
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