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ABSTRACT 

 

Considering Linguo-Pragmatic Peculiarities of the Official Business Letter in 

English-Ukrainian Translation  

Thesis for a Master Degree in Philology, speciality 035 Philology, specialization 

035.041 Germanic languages and literature (translation included), the first language is 

English. – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University of the Ministry of 

Education of Ukraine. – Kremenchuk, 2019. 

The thesis focuses on the distinctive properties of business letters in English-

Ukrainian translation with considering the pragmatic characteristics of the source and 

target texts. The relevance of the research is determined by great interest of modern 

linguistics to the pragmatic problems of translating texts of different genres in terms of 

integrated discourse and translation studies. The analysis of the official business letters 

enabled to identify the regularities in the choice of linguistic means determined by their 

pragmatic orientation. The discourse analysis proves that any business letter can employ 

an arsenal of tools to implement special pragmatic effect within cross-cultural 

communication. Such tools comprise a range of clichés, complemented each other while 

creating some pragmatic effect. The purpose of the research work is to define the main 

efficient approaches for preserving the pragmatic effect in the process of the business 

letter translation.  

The thesis scientifically proves that translator is to know the divergences between 

two languages, two cultures, and two business etiquette norms not to affect the cross-

cultural communication. In the process of translation the expressing of pragmatic effect 

can be transformed due to the adaptation to the norms of target language with the help 

of translation transformations at all the language levels. 

The paper submitted will contribute to the theory of business translation as well 

as cross-cultural studies and contrastive stylistics. Its results can be used for solving 

practical problems in terms of English-Ukrainian translation. 

Key words: clichés, cross-cultural communication, official business letter, 

pragmatic effect, adaptation, translation transformation. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Врахування лінгво-прагматичних особливостей офіційно-ділового 

листа в англо-українському перекладі 

Магістерська робота, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 

Міністерство освіти і науки України. – Кременчук, 2019.  

Робота присвячена комплексному вивченню лінгвальних характеристик 

офіційного ділових листів, зважаючи на їх особливі прагматичні характеристики в 

англійській і українській мовах. Актуальність дослідження обумовлюється 

постійним інтересом сучасних лінгвістичних та перекладацьких розвідок до 

прагматичних особливостей текстів різних жанрів, які аналізуються з залученням 

комплексних лінгвістичних і дискурсивних методик. Аналіз текстів офіційних 

ділових листів дозволив виділити стандартизовані мовні засоби, які відображають 

прагматичний потенціал, що в першу чергу варто враховувати в процесі 

міжкультурної комунікації. Фрази-кліше виконують низку функцій в тексті 

ділового листа, їх релевантне поєднання створює відповідний прагматичний 

ефект. Мета дослідницького аналізу – встановити головні продуктивні 

перекладацькі підходи. Які допоможуть зберегти прагматичний потенціал в 

процесі перекладу. 

В процесі дослідження доведено, що лише ґрунтовні знання перекладача 

мов оригіналу та перекладу, особливостей культури етикетних норм дозволять 

уникнути помилок в процесі міжкультурної комунікації. Засоби вираження 

прагматичного ефекту можуть адаптуватись в процесі перекладу, застосовуючи 

трансформації на всіх рівнях мовної форми. 

Отримані результати сприятимуть розвитку теоретичних засад фахового 

перекладу та вирішенню практичних задач англо-українського перекладу. 

Ключові слова: кліше, міжкультурна комунікація, офіційно-діловий лист, 

прагматичний ефект, адаптація, перекладацька трансформація.  


