
stilc•), «Bcauty trcnd•> tSJ. Тсорі}І ІІ;Іюри .. Іінп~і3\1У l((ВІЮ.·І}ІЄ ІЮ-НОІЮ\1)' 

І";ІИН)'ТИ на ІІро(іІС\1У :ШІІ(ВИЧСНh. ЯКІІІО тра;ШІІ.іі1но такі .·ІСІ<СИЧНі ОіШ

НИІІі ннажа .. Іисn Gи нарнарИ3\1ами, 11~0 ІюруІІІукпn чистоту українсnкої 

мови, то в світлі п.:Jюри .. 1інгвізму можна припустити, що вони є засобом 
транс.:Jяuії чужої ку.:JЬТJ"l)И та мови. Читаючи статті в сучасних глянце

вих журналах ,;тя жінок, чo.:Joniкin. моло.аі. можна Jробити nисноnок, 

шо їх аnтори тою чи іншою :иірою nоло.аіють інозе:ини~ш :иоnа:ии та nnа

жають :иожлиnим інтегрувати іншо:иоnні .:Jексеми n структуру сучасного 
україно\юнноІ'О N1скурсу. Таким чино\11 но ни СІІрюІкпn, xati нс:1начною 
мірою і тіJІnки на фонетичному та .. Ісксично\іІу ріНН}ІХ. формуканню 
і розвитку шІюри .. lігвістичної ко:v~петенції своїх читачів. З цієї точки 
зору, анг .. 1іцизми та інші варваризми в українському дисК)1)Сі :\'Іожуть 
розг .. 1я.аатися не як негативне, а як шнитивне явище, шо сти:v~у.:Jює у 
читачіn проuесс пізнання ноnих ~юn і ку.:Jьтур [2]. 
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ДУБРОВА Н. 1. 

Напіона..-тьІшй універентет <•Одеська юридична ака.;::(е:мія». 

СІдрІІІИЙ НІ1К.ІQ,(аЧ кафе)LрИ ІІр~ІК.Іа1 LНОЇ.ІіНПсІіСІ.~ІКІ1 

ГЕНЕЗИС І РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ 
ІІРЛВІІИЧОЇ П:РМІІІОJІОПЇ 

Мова права є о.ани:\t з найдавніших прошарків мови. Багато най

бі.:Jьш ранніх пюt'яток мови 6у .. 1и саме правовими - тож :\ІОВа права 

почала упюрюnатися о.аночасно з nиникнешІя~t пра nа. Юри.аична тер

мінології як най.ааnніший п.1аст тер~tі1ю.1огічної .1ексики української 
мони 3афіксонана н ІІСрІІІИХ юрrщичних ІІИСС\ІІЮ1Х Ішм\Ітках 11срі(ну 

Киїнеnкої Русі (;юІ·онорах русnких 3 І11СКа\іІи 907, 911 і 944 рр .. Пран.іLі 
Русnкі і1, устанах КЮІ3і Н TOIILO ). 
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Ро:1ниток українсnкої юри,т(ичної гсрмlно;rоr'іЇ т1сно rrон\r3ани{і 3 
нитока vr и та 1стор1єю наr (lOHaJr nного r rрана, українсnкої іLсржанностl 
та Jаконо;шнстна. Проте нанітn у нссrrриит;rиних історико-rrшrітичних 

у:vювах вона трима.1ася свого генеа.1огічного коріння та, rюзв:иваючись, 
змінюючись, зазнаючи значного впливу з боку інш:их мов, не тільки 

Jберег.1а питоме ядро тер:vtіпологічпої .1ексики, а й розширила його па 

n.1аспій етпічпо-:vюшrій оспоnі шляхом :vюбілізації nпутрішпіх слоnо

тnорчих pecypcin, а також JбагаТІL1а його іпшомошшми праnоnими тер
мінами і1 тсрміносJrсvrснтами, :юкрсма інтсрнаціоналnним11, ІІ(О сrrри

~ІЖ1 інтсІ·раІІ,іЇ українсnкої та єнроrrе{knкої І Іраноної науки і~ куJІnтури і 

триває наразі [І, с. 56-57[. 
Юридична терміно.1огія як термінос:истема нині все ще перебуває в 

етапі формуnаrшя. Актуальними шлпачаються саме такі багатоаспектні 

шииuії, як: 

необхідність груптоююго дос.1іджеппя сти.1істичпого nикариставня 
11ранн~rчих тстн1інін :1 мстою їхнnої стан;шрти:шІІ,іЇ та ко;tифікаІІії; мо

но3нанчс нинчснни 11ранничих тсрмінін, ~Ікі ні;юGражаютn систсv1у ІЮ

нять спеціа.1ьної 
галузі наукового знання; виявлення особлrвостей творення, розви

тку та функціювання української юри.іІичної тер:\1іно.1огії в інтеграuій

пих реаліях; nстапоn.1еппя характерних рис юридичної терміпосистеми 

української мо nи як репрезентанта тенденцій розnитку nі.іІпоnідпого 
стиJІю, а також тру;LІющrв у ttporr.ccr семантичної iІtтcpttpeтattiї юрию1ч
trих текстів і trr.t}txiв їх rro}~шrartшt l2, 248j. 

Пранничий термін скорслnонани~·і і:1 rrpaнoниvr rrонs.:rттим ик rrcptнo

CJtcvrcнтoм rrраноного 3Наннs.:r й cJryr'yt: його :таконою (монною) мо;(сл
Jtю, ~tка рсrrрс:1снтонана у :1нуконій і ;rітсрній формах. Поюrттs.:r, ~·іою 

внутрішній зміст, обсяг і структура є .1огіко-смисловою основою для 

творення значення терміно.1огії у вигляді .іІефініції, що акумулює най

істотпіші риси та nзасмоnі.іІпосшш яnища пра nа [3. 58]. 
Кожен термін праnа характеризусться за походженням, семанти

кою, системпи:vш зn'язка:vш. граматичпою структурою, способом тер
мінотнорснн}t та функr(і{іними ttapaмcтpavrи. 

За rroxo;(ЖCHH}Іvt нін vroжc бути rrитovrиvr (дер.ж·шш, .юпо~іт, cyr)} 
або запозиченим (паспорт (франц.), штраф (нім.), евтаназія (грец.). 

Значний сегмент у термінаапараті юрІтдичної науки формують саме 

n.1аспе українські (питомі) лексеми. 

На оспоnі пос.іІІІаІІІІЯ паціопа.1ьпих та запозичених терміпіn і тер

міrюеле:vtептіn сформоnана лrачпу кількість терміпологічних одипиuь 
(нормотворчість, кримінально-виконавче право~ експертний ~uсно~ок, 

імунітет свідка). 

Своєрі.іІним різновидом запозичень є інтернаціона.1ьні терміни, 

шо вживаються в багатьох мовах світу й мають спільне джерело похо

дження (алібі, референдум- з англ., дактилоскопія, шиністія-з греи,., 
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анкета, арбітра .ж·-_:; франц. тощо). Ск(mіі1онані 3а<.:оGа\1И україн<.:nкої 

мони інІІІОVІонні тср\1іни 11рана t-: ка;ІnІ<<І\Н1 (де.нократія ---+народов.шддя, 

інтернаціона3ьнuй---+ дІі:ж·нар()()нuй). 

На сьогоцні широко використовуються й трациuійні засоби укра

їнського тер:\tінотворення. Найцавніши:\t способо:\t тер:\tінотворення 

можна палзати Іпориппу ІІО:\tіпаuію (nикористаппя паяшюго n :иоnі 
сл оnа д.1я па шnаппя паукоnого попяття: спо.живчuй кошик, рuиок праці); 
Ж)<.:итn ІІрОіLуктинни\1 t-: сжтотнірниі1 <.:ІюсіG (оборотність, ККУ,ртшук, 

тиіцейськuй), останнім часом 3Начної наІ'И наGун синтак<.:ичниі1 сІюсіG, 

IILO ІЮ;ІИІШ-: у СІІСІІ.іа .. Іі3<ІІLіЇ :ШІ'3.-ІhНОНЖИН3НОІ'О <.:JIOH<l (~усmріЧНUЙ 110ШН, 
капіта,-юдефіцитні краі'ни, Верховна Рада, тіньовий ринок) rs, 1221. 

С .. 1овник правової науки ево .. 1юuіонує синхронно з розвитко:v~ дер
жаnн й праnа, то:\tу nич.1епоnуою істориз:юr та архаїз:юr- о.Jшшuі, що 
nийш .. 1и з актишюго nжитку (nocлyJ.·, паходь, иотар), та пео .. 1огізми -
тер:~ліпо .. 1огічпі о.ашшці па позпачеппя Іюnих праnоnих понять і яnиш 
(імпіч.іиеюп, люстрація, .ні;нснародний терорю.н, ЄС/ІJ/) ~4, 163 j. 

Ссрс,т( юри;tичних тсрмінін, 3а А. Піп))Ікію1\І. ни.іLіюн-:тnси чотири 

ви.аи правн:ич:их термінів: зага.1ьновживані (л:-раді.жжа, вбивство, гро

.иадянин); загальновживані, які мають в НОТУ\-rативно:v~у акті 6і.т1ьш вузь
ке, спеuіальІІе ЗІІачеІІІІЯ (відповідальпість, потерпілий, шахрайство); 

суто юри.аичпі (саикція, копфіскація .иайпа, банкрутство); техпічпі 

(ко.ип'ютер, флешка, піротехніка) [6, с. 7]. Ця система па сього.апішпій 
.:tсІІІ, J(ИІІ<І\ІІЧІЮ р(нвивасп,<.:}І, с ;юстатІІІЛ рухо\юю та вс:tкритою. ІІ(О 

НИК.ІИІ<аС ІІСІ\ІІі тру,Т(ІІОІІ(і І ІрИ т;ІуМаЧСІІІІі терміІІа ЧИ і1оІ·о ІІСрСІ<JІ<ІіLі. 
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