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й тим, що провідні видання свої перші сторінки відводять для висвіт-
лення політичних новин.  

Перифрази належать до постійних і невичерпних засобів оновлення 
лексичного складу газети і збагачення її зображальних ресурсів. 
Як зазначає Д. П. Вовчок, «окрім основної образно-характеризувальної 
функції, перифраза виконує у газетіще три важливі функції: стилетвір-
ну, нормативно-стилістичну та функцію економного висловлювання» 
[4, с. 227].  
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Мова як першооснова формування національної правничої системи 

безпосередньо впливає на процеси правоутворення та законотворення. 
Матеріалізація закону та набрання ним чинності відбувається саме че-
рез втілення правової ідеї в мовну форму. Для регулювання будь-яких 
суспільних відносин право має отримати формалізуватися саме через 
мовне вираження [2, с. 3]. 

Юридичне функціонування мови визначається низкою факторів як 
лінгвістичного, так і екстралінгвістичного порядку [3, с. 96]. 

На сучасному етапі політичного, суспільного та економічного роз-
витку України адаптація національного законодавства до норм права 
ЄС має особливу значущість та актуальність, оскільки з цим процесом 
пов’язане не тільки створення відповідної правової бази для майбут-
нього вступу до ЄС, а й досягнення інших важливих для нашої держа-
ви цілей [4, с. 130].  
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Необхідно домагатися, щоб закони були точними й дохідливими, 
щоб мова закону була єднанням законодавчої волі та думки, щоб у 
законі були виражені особливості української законодавчої стилістики 
не лише за змістом, а й за формою [6, с. 17].  

 В Україні щорічним планом заходів з виконання Загальнодержав-
ної програми адаптації визначаються серед інших і переклади актів 
законодавства ЄС українською мовою, підготовка глосарію термінів 
європейського права тощо. 

 За експертними даними, для входження у правове поле Європи 
Україні потрібно прийняти нові або внести відповідні зміни майже до 
4 тис. законів та інших нормативно-правових актів. Крім того, досить 
часто прийняті документи не відповідають «євростандартам» ані з юри-
дичної, ані з лінгвістичної точки зору. Проблема полягає не стільки в 
кількісних показниках, скільки у якісному змісті законодавства, адже в 
ЄС особливе значення приділяється саме якості правових актів. Рада 
ЄС прийняла спеціальне рішення з приводу правил їх підготовки. Згі-
дно з цими правилами, правовий акт повинен відповідати таким вимо-
гам: бути чітким, без зайвої довжини, не двозначним, без надмірного 
застосування скорочень, не містити жаргонних висловів, надто довгих 
фраз, незрозумілих посилань на інші тексти, ускладнень, що роблять 
акт складним для читання [5, с. 75]. Тож і українські правники та лінг-
вісти мають долучитися до процесу удосконалення рівня культури мо-
ви національного законодавства, адже точність і ясність юридичних 
формулювань, їхнє адекватне мовне втілення, правильне вживання 
правової термінології багато в чому визначають ефективність законо-
давства, сприяють формуванню дієвої правової системи України. 

 Більш ефективному процесові наближення правового поля держави 
до стандартів права ЄС, а також створенню єдиної, цілісної системи 
законодавства України сприятиме комплексне втілення низки заходів, 
серед яких створення українсько-європейського глосарію юридичної 
термінології; підготовка фахівців з європейського права та лінгвістів.  

Одним з яскравих прикладів адаптації національного законодавства 
до правового поля ЄС є славнозвісний Закон України «Про очищення 
влади», відомий як Закон про люстрацію. Запозичення інституту люст-
рації є, безумовно, позитивним кроком. Щодо мовних процесів, задія-
них у тексті Закону України «Про очищення влади», можна зазначити 
наступні: повернення в активний лексико-семантичний простір тексту 
закону лексем, що знаходяться на периферії активного вжитку: узурпа-
ція влади, учасник бойових дій, Національна гвардія України, мобілізація, 
політичні в’язні; повернення в активний лексико-семантичний простір 
тексту закону лексем, що знаходяться поза периферією активного вжи-
тку, але на даний момент є ситуативно актуальними – архаїзмів: КДБ 
СРСР; КДБ УРСР; використання в активному лексико-семантичному 
просторі тексту закону лексем, що знаходяться у центрі активного 
вжитку через свою популярність, залишаючись неологізмами: антите-
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рористична операція; податкова міліція; Урядовий уповноважений з пи-
тань антикорупційної політики; громадський орган з питань люстрації; 
використання віддієслівного іменника «очищення», який означає вод-
ночас і процес (ознака дієслова), і результат (ознака іменника), для 
утворення неологізма «очищення влади»; наявність синонімії самого 
терміна «очищення влади» / «очищення влади (люстрація)» / «люстрація». 

Слід зазначити, що лексичний шар законодавчої мови, тобто термі-
нологічна база законів, знаходиться під безпосередньою увагою фахів-
ців-лінгвістів та правників і є найбільш вивченим [1, с. 8]. Інші аспек-
ти дослідження текстового масиву мови законодавства, зокрема їхньої 
морфологічної та синтаксичної специфіки, залишаються недостатньо 
висвітленими в лінгвістичній науці. Актуальність та необхідність здійс-
нення досліджень такого характеру полягає в тому, що дотримання 
законів граматики забезпечить високу якість мови сучасних законодав-
чих актів, дозволить удосконалювати національну законодавчу систему 
держави в майбутньому та сприятиме адаптації мови українського пра-
ва до мовного простору законодавства ЄС. 
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