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Очевидно, що абсолютно універсальних бухгалтерських програм не 

буває, тому крім покупки обов’язково повинен слідувати етап 

впровадження програми, тобто налаштування її під потреби пенсійного 

фонду. Впровадження – найбільш важливий етап в процесі автоматизації 

бухгалтерського обліку, адже якщо програма працює не так як потрібно, то 

саме її придбання втрачає всякий сенс.  

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» регламентує, що метою ведення бухгалтерського обліку і 

складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої і 

неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і 

про рух грошових коштів підприємства. 

Таким чином впровадження автоматизованої системи “M.E.Doc” для 

налагодження звітування скоротить час роботи фахівці, а електронний 

цифровий підпис документів унеможливить їх фальсифікацію. 
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EPITHET AS A STYLISTIC MEANS 

OF ENGLISH JOURNALISTIC DISCOURSE  

 

Language is a means of communication between people in society. 

Therefore, each of its aspects should be analyzed and studied. Epithet belongs to 

the most commonly used stylistic devices. Despite the fact that a large number 

of studies are devoted to the problems of the epithet, there is few investigated 

aspects. The theses is devoted to the comprehensive study of the stylistic 

acceptance of the epithet, which offers to consider its structural, semantic and 

stylistic aspects in modern English. 

Despite the many years of studying the epithet,  there is no unity in the 

definition of its important characteristics. Most researchers consider the main 

characteristic of the epithet as semantic characteristics [2]. Other researchers 

consider it necessary to attach to the semantic characteristics one more 

significant characteristic of the properties of the epithet – the syntactical 

function of definition.           

The epithet is a stylistic device based on the interplay of emotive and 

logical meaning in an attributive word, phrase or even sentence used to 
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characterize an object and pointing out to the reader, and frequently imposing on 

him, some of the properties or features of the object with the aim of giving an 

individual perception and evaluation of these features or properties [4]. 

It is known that without epithets the language would be poor and vague. 

Its figurative language simplifies perception of information. All epithets are 

aimed at increasing the expressiveness of images of depicted objects or 

phenomena, on the allocation of their most significant features. 

Epithets may be classified from different standpoints: semantic and 

structural. Semantically, epithets may be divided into two groups: those 

associated with the noun following and those unassociated with it. Associative 

epithets are divided into constant, many of which belong to folklore or emanate 

from it, and descriptive-estimative epithets which indicate any sign that is not 

inherent to the whole class of these objects, or is a subjective assessment of the 

signified, e.g. it was a horrible evening (D. DuMaurier). 

Structurally, epithets can be viewed from the angle of composition and 

distribution [4]. So, structurally epithets can be simple, compound, phrase and 

sentence epithets, e.g. smiling admiration, moon-faced woman, gone-to-ruin 

farmhouse.  

Knowledge of the structural type of the epithet simplifies the process of 

its translation, but  however, the translator faces with the number of difficulties 

associated with the peculiarities of linguistic culture and other linguistic and 

extra-linguistic factors. 

It should be mentioned there is one more type of epithets – occasional-

associative, these epithets are "hybrids" that arose in the result of crossing the 

field of the epithet with the fields of other tropes.  This made it possible to 

distinguish metaphorical, comparative, litotіc/hyperbolic, metonymical, 

periphrastical, oxymoronic and ironic epithets [1]. 

Any epithet is lexical and syntactic trope as it carries out function of 

attribute (a silvery laugh), or adverbial modifier of manner (to smile cuttingly). 

It does not necessarily have to be used in figurative meaning, but must 

necessarily have an emotional and expressive connotation, through which the 

author's attitude to the subject is transmitted. 

There are two main reasons of the inadequate translation of epithets: an 

unambigiuous semantic connection of one word with the other, that violates the 

stylistic norms of speech and the second reason is imperfection in the plenitude 

of meanings in Ukrainian and English dictionaries [3].  A faithful translation is 

impossible without taking into account a stylistic side of the original. 

Thus, during the research, there were revealed various classifications of 

epithets, their differences and peculiarities, as well as the types of epithets that 

were most often used in the English journalistic discourse. 
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АРХІТЕКТУРА ПОСТМОДЕРНУ. НОВІ ІДЕЇ  

СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ. 

«Постмодернізм – це культура дискусій між дзеркалом та 

амальгамою» (В.Куріцин) 

 

У другій половині ХХ століття новаторський дух модернізму себе 

вичерпав. Міське середовище стало дискомфортним у зв'язку з дешевою 

забудовою будинками, витриманими у дусі чистого раціонального 

функціоналізму. В той час деякі архітектори робили спробу змінити 

формальну мову архітектури, повернувши в неї форми з минулих століть, 

фантазію, театральний ігровий початок, складні образні асоціації. 

Постмодернізм (постмодерн, поставангард) – сукупна назва художніх 

тенденцій, які виникли в 1960-х рр. та  характеризуються радикальним 

переглядом позиції модернізму і авангарду [5, с.13 ]. 

Актуальність теми обумовлена підвищеним інтересом до процесу 

зародження та розвитку архітектури постмодернізму, її новаторських ідей. 

Архітектура постмодернізму «народилася» 1972 р., коли стався вибух 

кварталу Прют-Айгоу. До кінця 1980-х – початку 1990-х років 

постмодернізм як архітектурна течія фактично згасає, але продовження 

життя стилю постмодерну в архітектурі триває і досі [2, с. 231]. 

Найхарактернішими прикладами постмодерну є:  

 Один з найграндіозніших творів Чарльза Мура – споруда Пьяцца 

де'Італіа в Новому Орлеані(США), зведена в 1977 році. Неонове 

підсвічування, забарвленість у яскраві кольори, у всьому – відбиток 

надміру і пародійності [4, с. 28]. 
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