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КЕрмУвАннЯ, КЕрУвАннЯ
STEERING, CONTROL

In order to improve the national terminology in the industry and simultaneously to coordinate it with international terms, we propose to the Ukrainian 
motor transport community to take part in compilation of specialized translation dictionary. The magazine «Avtoshlyakhovyk Ukrayiny», as indicated in the 
No 1 (253) 2018, have opened a new section, «Automotive Industry Dictionary», intended to publish our draft definitions of the most controversial terms in 
Ukrainian, with comments on their formation and scope and corresponding terms in other languages.
Please, send your remarks and ideas by email indicating «Automotive Industry Dictionary» in the subject line to: ikopanytsya@insat.org.ua.

Однією з основних систем автомобіля є систе-
ма керма. В україномовних джерелах її називають 
«система рульового управління» [1], «система ру-
льового керування»[2], «кермове керування» [3]. 
Розглянемо складові терміну.

Рульове чи кермове, тобто руль чи кермо? Як свід-
чить [4], слово «руль» потрапило в українську мову  
з голландської за посередництва російської, нато-
мість «кермо» є формою «корма» від старослов’ян-
ського «кръма». Відповідно до [5], коли є вибір між 
запозиченням та українським словом, перевагу на-
дають українському, тому для термінотворення про-
понуємо використовувати корінь «керм»: «кермо», 
«кермовий», «кермувати», «кермування».

Керування чи управління? Згідно із зафік-
сованими у словнику [6] визначеннями та на-
веденими у статті М. Д. Гінзбурга аргументами 
[7] термін «управління» більше вживають щодо 
людей, «керування» – до механізмів. Отже, оскіль-
ки йдеться про систему або складник автомобі-
ля, краще використовувати «керування» в сенсі 
можливості зміни чи вибору напрямку, «керунку» 
руху транспортного засобу.

Та й уся терміносполука «кермове керування» 
видається скалькованою з аналогічного термі-
ну російською мовою – «рулевое управление».  
В українській мові вживають дієслово «кермува-
ти – 1. Кермом спрямовувати рух судна, літака, 
автомашини тощо.» [6], від якого легко утворити 
віддієслівний іменник «кермування», що означає 
саме «кермове керування» і цілком відповідає ви-
могам [5] щодо стислості, пов’язаності з іншими 
елементами терміносистеми.

З іншого боку, такий підхід полегшує роз-
різнення «керування» транспортним засобом 
загалом і «керування за допомогою керма». До 
першого термінологічного гнізда належить і та-
кий похідний термін, як «керованість – здатність 

підлягати керуванню» [6], що відповідає росій-
ському «управляемость».

Однак водій транспортного засобу, щоб зміни-
ти чи вибрати керунок руху, виконує не тільки дії, 
що безпосередньо пов’язані з «кермом», а й низку 
супутніх функцій. Значну частину таких функцій 
у сучасних транспортних засобах дедалі частіше 
виконують механічні елементи конструкції, елек-
тронні системи управління, які можуть функці-
ювати паралельно (завжди чи в певні проміжки 
часу або процесу керування), зокрема проти волі 
водія, а також у випадку руху сучасних електро-
мобілів без водія. Виникає потреба термінологіч-
но розрізняти внутрішню здатність сприймати 
функції керування та процес власне сприйняття 
функцій керування. На позначення внутрішньої 
здатності пропонуємо застосовувати термін 
«вкерівність», як, наприклад, у [8].

Розглянемо класичний двоколісний велосипед. 
Завдяки виносу осі обертання керованого колеса 
вперед від осі повороту керма, а також нахилу осі 
обертання керма, велосипед має внутрішні влас-
тивості до самовкерівності – велосипедист певним 
чином може підтримувати рівновагу і напрямок 
руху не торкаючись руками керма. Коли транс-
портний засіб одноколісний, передусім виникає 
потреба в електронних системах стабілізації його 
стійкості і зміни напрямку руху. В транспортних 
засобах, які мають три і більше коліс, кожне з них 
вносить значний вплив у «керованість» (забез-
печення характеристик руху від зовнішньої дії) 
і «вкерівність» як внутрішню властивість транс-
портного засобу бути керованим. За певних тех-
нічних характеристик складників об’єкт може 
бути «керованим», а за інших «некерованим», 
якщо «вкерівності» немає або її втрачено.

Виходячи з наведеного вище, пропонуємо такі 
визначення для галузевого словника:
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Кермо – пристрій для керування рухом судна, літака, авто-
мобіля тощо; стерно

en
fr
ru

steer
volant
руль

Кермування – дія з підтримки або зміни напрямку руху 
транспортного засобу за допомогою керма

en
fr
ru

steering
direction
рулевое управление

Система кермування (транспортного засобу, складу 
транспортних засобів) – система складників, підсистем  
транспортного засобу, що убезпечує підтримування та/або 
змінення напрямку руху транспортного засобу або складу 
транспортних засобів

en
fr
ru

steering system
système de direction
система рулевого управления

Система керування – сукупність засобів з убезпечення 
впливу на об’єкт для досягнення цим об’єктом певної мети

en
fr
ru

control system
système de contrôle
система управления

Керованість (транспортного засобу) – здатність бути ке-
рованим під дією зовнішніх чинників 

en
fr
ru

steerability
contrôlabilité
управляемость

Вкерівність – внутрішня здатність об’єкта сприймати зо-
внішні дії системи керування*

en
fr
ru

steerability (inherent feature)
contrôlabilité (caractéristique inhérente)
управляемость (внутренне присущее 
свойство)

*У вибраних іноземних мовах різницю значень термінів «керованість» і «вкерівність» можна передати тільки описовим 
перекладом.

Відповідно варто змінити і похідні терміни: не 
«рульова», а «кермова» колонка, не «рульовий», 
а «кермовий» механізм тощо.
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