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АНОТАЦІЯ

У роботі досліджуються теоретичні засади локалізації програмних
продуктів, зокрема відеоігор. Розглянуто основні технічні аспекти та їх вплив

на діяльність перекладача. Актуальність даної роботи полягає в тому, що
локалізація продукції індустрії відеоігор в Україні досі не була об’єктом

наукового ґрунтовного аналізу. Наразі відсутня єдина система якісної
локалізації відеоігор на комп’ютерному ринку України.

Дослідження виконане на матеріалі відеогриTheLongDark канадської
компанії Hinterland, а також з використанням таких ігрових продуктів як

ArxFatalis,CallofDuty:ModernWarfare2,CallofDuty:WorldatWar,FinalFantasyVI 
(GBAversion), Sims 3, WorldofWarcraft.

Результати дослідження розширяють теоретико-методологічні засади
дослідження специфіки локалізації, а також сприяють удосконаленню
перекладацьких рішень та підвищенню якості української локалізації

Ключові слова: локалізація, програмний продукт, контент, стратегії
перекладу, художній переклад, технічний переклад, адекватний переклад.

This paper investigates the theoretical principles ofsoftware products
localization software products, especially videogames. The main technical aspects
and their influence on the work of translator are considered. The relevance of the
research is determined by the fact that localization of the video game industry in

Ukraine has not yet been the subject of scientific thorough analysis. Currently there
is no single system of qualitative localization of video games on the Ukrainian

computer market.
The research is based on the material of The Long Dark videogame of the

Canadian company Hinterland, and also such games as ArxFatalis, Call of Duty:
Modern Warfare 2, Call of Duty: World at War, Final Fantasy VI (GBA version),

Sims 3, World of Warcraft.
The results extend the theoretical and methodological principles of studying

the specifics of localization, as well as contribute to the improvement of translation
solutions and the improvement of the Ukrainian localization quality.

Key words: localization, software product, content, translation strategy,
artistic translation, technical translation, adequate translation


