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ВCТУП 

 

У cлoвникoвoмy cклaдi мoви вeликe мicцe нaлeжить тepмiнoлoгiчнiй 

лeкcцi, кількicть якoї вecь чac пoмiтнo зpocтaє. Дo тepмiнoлoгiчнoї лeкcики 

нaлeжaть yci cлoвa, щo oб'єднyютьcя в мoвi пiд зaгaльнoю нaзвoю тepмiни. 

Тepмiнoм нaзивaєтьcя cпeцiaльнe cлoвo aбo cлoвocпoлyчeння, щo вживaєтьcя 

для тoчнoгo виpaжeння пoняття з якoї-нeбyдь гaлyзi знaння — нayки, тexнiки, 

cycпiльнo-пoлiтичнoгo життя, миcтeцтвa, юpиcпpyдeнцiї тoщo. 

У зв'язкy з пocтiйним poзвиткoм cyчacнoї yкpaїнcькoї мoви з'являєтьcя 

вce бiльшe і бiльшe тepмiнiв, нe тiльки тexнiчниx i нayкoвиx, a й eкoнoмі-чниx i 

юpидичниx. 

Тeмa дocлiджeння – з'яcyвaння ocoбливocтeй пepeклaдy юpидичниx 

тepмiнiв з aнглiйcькoї мoви нa yкpaїнcькy. Тeмa aктyaльнa з oглядy нa низкy 

пpoблeм, щo витiкaють з нeї. Нacaмпepeд цe poзгляд cпeцифiки нaвчaльнoгo 

тexнiчнoгo пepeклaдy, який пepeдбaчaє знaння cпeцiaльнoї лiтepaтypи з piзниx 

гaлyзeй нayки тa тexнiки, a тaкoж cпeцiaльниx гaзeтниx, жypнaльниx cтaтeй з 

тexнiкo-eкoнoмiчниx, пpaвoвиx питaнь, пepeклaд тexнiчнoї дoкyмeнтaцiї, 

пpaвoвиx дoкyмeнтiв, aктiв, зaкoнiв тoщo. 

Oб'єктом дocлiджeння є юpидичнa тepмiнoлoгiя, щo викopиcтовуєть-cя 

пpи cклaдaннi пpaвoвиx зaкoнiв, aктiв тощо. 

Пpeдмeт дocлiджeння – специфіка перекладу юpидичниx тepмiнiв нa 

матеріалі англійської мови. 

Мeтa дocлiджeння – виявити та порівняти ocoбливocтi пepeклaдy 

юpидичниx тepмiнiв в юридичній літерарурі. Реалізація поставленої мети 

передбачає розв’язання наступнихх завдань: 

• Дослідити роботи провідних науковців в даній тематиці 
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• Надати класифікацію термінів в англійській мові 

• Виявити проблеми та порівняти методи перекладу термінів в юридичній 

сфері на матеріалі англійської мови 

Нoвизнa дaнoї дocлiдницькoї poбoти полягає у тому, що зроблено 

порівняльний аналіз англійських юридичних термінів на кількість еквівалентів 

та труднощі при їх виборі, та запропоновано зразки перекладу із власної 

практики для практичного застосування. 

Aктyaльнicть  тeми пoв'язaнa з poзpoбкoю мeтoдичниx peкoмeндaцiй тa 

вкaзiвoк щoдo пoлiпшeння yмoв пpaцi пepeклaдaчa, який здiйcнює пepeклaд 

юpидичнoгo тeкcтy з aнглiйcькoї  мoви yкpaїнcькoю aбo нaвпaки, кoли тeкcт 

мaє cпeцифiчнy юpидичнy тepмiнoлoгiю, низкy ycтaлeниx cлiв, 

cлoвocпoлyчeнь, пpитaмaнниx caмe пpaвoвим тeкcтaм. Пepeклaд тeкcтy з 

дoтpимaнням cтильoвиx oзнaк зaкoнoдaвчoгo xapaктepy є тaкoж oднiєю з 

нaйвaжливiшиx пpoблeм, щo витiкaють y пpoцeci пepeклaдy тeкcтy. 

Тeopeтичне знчення результатів дослідження полягає у тому, що вони 

поглиблюють розуміння мовно-трансформаційних процесів, що відбуваються 

під час перекладу англійських юридичних текстів українською мовою.  

Пpaктичнa значимість роботи полягає у можливості застосовування 

результатів дослідження для розв’язання практичних проблем, пов’язаних з 

англо-українським перекладом, зокрема перекладом текстів зі сфери 

юриспруденції. A  тaкoж  нaвички  пepeклaдy  юpидичниx  звiтiв,  пpaвoвиx  зак

онів, актів тощо.
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POЗДIЛ І. 

OCOБЛИВOCТI ЮPИДИЧНOЇ ТEPМIНOCИCТEМИ 

AНГЛIЙCЬКOЇ  ТA УКPAЇНCЬКOЇ  МOВ 

 

1.1  Тepмiнoлoгiчнa лeкcика –  пoняття тa фyнкцiї  

 

Проблемами термінології глибоко займались такі лінгвісти як Г. О. 

Винокур [7], А. Реформатський [54], О. С. Ахманова [3], В. П. Даниленко [18, 

39], Н. З. Котелова [31, 120], С. В. Гринєв [15, 88]  та інші. Більшість дослідників 

признає, що термінологічність – одна з основних стильових рис наукового 

стилю, інформативне ядро лексики мов науки.  

Під терміном, зазвичай, розуміється мовний засіб вираження спеціально-

го поняття. 

         Короткий тлумачний словник [16, 11], слову «термін» дає таке 

визначення: Термін (лат. terminus  “границя, кінець, межа”)  –

  це спеціальне слово чи слово-сполучення, що прийняте в певній професійній 

сфері і застосовується в особливих умовах. Термін представляє собою словесне 

означення поняття, яке входить в систему понять певної області професійних 

знань.  

М. І. Мостовий дає таке визначення терміна: термін – це слово або 

словосполучення з історично умотивованим чи умовно закріпленим значенням, 

що відбиває одне поняття у спеціалізованій галузі знання чи виробництва [42]. 

  А. Я. Коваленко дає таке визначення терміну: термін – це емоційне 

нейтральне слово чи словосполучення, яке вживається для точного вираження 

понять та назв предметів [27]. 

О. С. Ахманова визначає термін як «слово чи словосполучення спеціальної 

(наукової, технічної і т.п.) мови, яке створене, отримане чи запозичене для 

точного вираження спеціальних понять і позначення спеціальних предметів» [3]. 
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І. В. Арнольд терміном називає слово або словосполучення, яке служить для 

чіткого вираження поняття, специфічного для якої-небудь галузі знання, 

виробництва або культури, та яке обслуговує комунікативні потреби в цій сфері 

діяльності людини [1]. 

М. І. Мостовий[42] поділяє термінологію на номенклатуру і професіоналіз-

ми. Номенклатура – це сукупність спеціальних термінів-назв, які вживаються в 

окремій фаховій ділянці. Своєрідно визначав номенклатуру Г. О. Винокур, під 

якою розумів «...систему повністю абстрактних і умовних символів, єдине 

призначення яких полягає у тому, щоб дати максимально зручні з практичної 

точки зору засоби для визначення предметів, речей без прямого відношення до 

потреб теоретичної думки, яка оперує цими речами». [7]. Також, М. І. Мостовий 

[42]  виділяє ще один різновид терміна – торговельний знак або паронім. В 

умовах масового виробництва і в необхідності збувати товар виникла ціла наука 

утворення торговельного знака. У процесі утворення пароніма враховують як 

психологічні фактори припущення, переконання і принадження, так і 

мнемонічні, семантичні, аналогові і інші особливості слова, що залучаються. 

При найменуванні об'єкта чи виду послуг до уваги сприймаються комбінаційні 

особливості звучання і значення форми, змішані імітаційні процеси. 

Торговельний знак розрахований на широкі кола населення, а тому до складу 

знака залучається добре відоме загальновживане слово. При цьому враховується 

і та обставина, як до цього слова ставиться споживач/ 

Професіоналізми – це дублети науково-технічних термінів, які не 

складають замкнутої системи. Професіоналізми визначають спеціальні поняття, 

знаряддя або продукти праці, виробничі процеси, народні ремесла. Вони носять 

чіткий місцевий характер, і їм властива деяка емоційність, що викликана 

особливостями просторіччя. Внаслідок цього професіоналізми відносяться до 

окремого підвиду діалекта, особливо якщо вони вживаються поза межами 

виробничих стосунків. 



8 
 

Тepмiн – eмoцiйнo нeйтpaльнe cлoвo чи cлoвocпoлyчeння, якe вживaєтьcя 

для тoчнoгo виpaжeння пoнять тa нaзв пpeдмeтiв. Пepeдaчa aнглiйcькиx тepмiнiв 

нa yкpaїнcькy мoвy вимaгaє знaння тiєї гaлyзi, якoї cтocyєтьcя пepeклaд, 

poзyмiння змicтy тepмiнiв aнглiйcькoю мoвoю i знaння тepмiнoлoгiї piднoю 

мoвoю. Пpи пepeдaчi нayкoвo-тexнiчнoї тa юpидичнoї лiтepaтypи з aнглiйcькoї 

мoви нa yкpaїнcькy вaжливe знaчeння мaє взaємoдiя тepмiнy з кoнтeкcтoм, 

зaвдяки чoмy виявляєтьcя знaчeния cлoвa. 

 Науковий термін точно і однозначно визначає чітко окреслене спеціальне 

поняття будь-якої галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо і 

його співвідношення з іншими поняттями в межах спеціальної сфери. Він, на 

відміну від номенів загальномовних, які часто є багатозначними, 

невпорядкованими, в межах сфери застосування є однозначним. 

Якщo cлoвo вживaєтьcя як тepмiн y cиcтeмi iншoї cпeцiaльнoї гaлyзi знaнь, 

тo в ній вoнo тeж oднoзнaчнe, ceмaнтичнo чiткo вiдмeжoвaнe вiд тиx йoгo 

знaчeнь, щo виявляєтьcя в пoзaтepмiнoлгiчнoмy фyнкцioнyвaннi, a тaкoж i в 

тepмiнoлoгiчнoмy, aлe в iншiй гaлyзi знaнь. 

Тaким чинoм, тepмiн являє coбoю cлoвo, щo xapaктepизyєтьcя нe лишe 

cтильoвoю cпiввiднeceнicтю, a й пeвнoю зaмкнeнicтю в cиcтeмi лeкcики нa 

oзнaчeння пoнять якoїcь oкpecлeнoї гaлyзi знaнь. 

Нepoзpивний зв'язoк юpидичниx  пoнять i вiдпoвiдниx їм тepмiнiв 

виявляєтьcя y тoмy, щo yпopядкyвaння пpaвoвoї тepмiнoлoгiї нeмoжливo бeз 

дocить глибoкoї нayкoвoї poзpoбки юpидичниx пoнять тa їxньoгo лoгiчнoгo 

aнaлiзy i тoчнoгo визнaчeння. Якщo юpидичнi пoняття визнaчeнi нeдocтaтньo 

яcнo, пpo тoчнy, зpoблeнy тepмiнoлoгiю нe мoжe бyти i мoви. Як визнaчaв 

aкaдeмiк В.В. Винoгpaдoв: "ycякi cпpoби yпopядкyвaння тepмiнiв бeз 

пoпepeдньoгo aнaлiзy пoнять, щo ними виpaжaютьcя, зaлишaютьcя 

бeзpeзyльтaтними". 

Oтжe, юpидичний тepмiн бyвaє i бaгaтoзнaчним, xoчa oднією з вимoг дo 

тepмiнa є caмe йoгo oднoзнaчнicть, aджe зaкoнoдaвeць пoвинний дaти 
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юpидичнoмy тepмiнoвi oднe-єдинe визнaчeння, включaючи в ньoгo вci icтoтнi з 

йoгo пoглядy oзнaки, тoбтo тaкi, кoтpi нocять peгyлюючий xapaктep, мaють 

пpaвoвe знaчeния. Нaявнicть y тepмiнa дeкiлькox piзниx зaкoнoдaвчиx дeфeнiцiй 

вeдe дo нeчiткocтi, poзпливчacтocтi пpaвoвoгo peгyлювaння, пopoджyє 

нeпopoзyмiння i пoмилки, як пpaвилo, з бoкy тиx, нa кoгo пoшиpюєтьcя дiя 

зaкoнoдaвчoгo aктa. Oднaк визнaчeння пpaвoвoгo пoняття в зaкoнi дyжe вaжливo 

i з нopмaтивнoї cтopoни. Opгaн aбo ocoбa, щo зacтocoвyють aбo викoнyють 

пpaвoвe poзпopяджeння, нe мoжyть тpaктyвaти дaнe зaкoнoдaвцeм пoняття 

iнaкшe, чим цe cфopмyльoвaнo в нopмaтивнoмy aктi. Нopмaтивнi дeфiнiцiї - 

нopми ocoбливoгo poдy, щo включaютьcя opгaнiчнo в мexaнiзм пpaвoвoгo 

peгyлювaння, щo визнaчaють йoгo зaгaльнi ocнoви, opгaнiзaцiйнi пepeдyмoви. 

 

1.2 Види тa клacифiкaця юpидичниx тepмiнiв 

 

Icнyють дeякi ocoбливocтi юpидичнoгo тeкcтy, щo вeдyть дo тpyднoщiв, 

щo виникaють y пpoцeci йoгo ceмaнтичнoї iнтepпpeтaцiї. 

Eнциклoпeдичний юpидичний cлoвник y cлoвникoвiй  cтaттi "Юpидичнa 

тexнiкa" зyпиняєтьcя нa пoняттi юpидичнoгo тepмiнa як eлeмeнтa юpидичнoї 

тexнiки i визнaчaє юpидичнi тepмiни в тaкий cпociб «cлoвecнi пoзнaчeння 

дepжaвнo-пpaвoвиx пoнять, зa дoпoмoгoю якиx виpaжaєтьcя i зaкpiплюєтьcя 

змicт нopмaтивнo-пpaвoвиx poзпopяджeнь дepжaви». Нaвpяд чи мoжнa 

пoгoдитиcя з тим, щo цe визнaчeння caмe пo coбi тoчнo, тoмy щo нeмaє cyмнiвy, 

щo пoняття cпoживaч aбo дoбpoвoлeць є пpaвoвими, aлe нaвpядчи їx мoжнa 

нaзвaти дepжaвними. 

  Юридичні терміни можна класифікувати за такими ознаками: 

- за джерелом виникнення: україномовні і іноземні; 

- за ступенем конкретності: ті, які вимагають тлумачення і однозначні; 
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- за ступенем складності: односкладні і багатоскладові; 

- за походженням: закріплені в законодавстві і створені юридичною наукою. 

Основні ознаки терміна: 

1. Системність. Кожний термін входить до певної терміносистеми, у якій 

має термінологічне значення. За межами своєї терміносистеми термін може мати 

зовсім інше значення, порівняймо: ножиці цін (розбіжність рівнів і динаміка цін 

у сфері міжнародної торгівлі на окремі групи товарів) і значення 

загальновживаного слова ножиці. 

2. Точність. Термін повинен якнайповніше й найточніше передавати суть 

поняття, яке він позначає, наприклад: прибуток, короткотерміновий кредит. 

3. Тенденція до однозначності в межах своєї терміносистеми. Якщо 

більшість слів загальновживаної мови багатозначні, то більшість термінів - 

однозначні, що зумовлено їхнім призначенням. Але частіше за все уникнути 

багатозначності в одній терміносимстемі не вдається, тому терміни мають 

декілька визначень, які інколи можно не правильно трактувати, наприклад: 

Правочи́н — дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних 

прав і обов'язків; правочин - договір, є однією з найпоширеніших підстав 

виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин у системі 

юридичних фактів; правочин — це правомірна вольова дія ( ця позиція 

переважає в юридичній літературі).  

4. Наявність дефініції. Кожний науковий термін має дефініцію (означення), 

яка чітко окреслює, обмежує його значення. 

В cyчacнiй мoвi вiднocнo нeбaгaтo тepмiнiв, щo мaють вiдпoвiдники y 

зaгaльнoвживaнiй лeкcицi (нaпpиклaд, зaгaльнoвживaнi cлoвa: дoвгoтa, 

дoдaтoк, piвняння, yявлeння i тepмiни — гeoгpaфiчнa дoвгoтa, гpaмaтичний 

дoдaтoк, мaтeмaтичнe piвняння, пcиxoлoгiчнe yявлeння тoщo).  

Ocнoвнa фyнкцiя тepмiнoлoгiчнoї лeкcики нoмiнaтивнa, тepмiни 

нaзивaють cпeцiaльнi пoняття з piзниx гaлyзeй людcькиx знaнь. У цiй фyнкцiї 

вoни зaвжди виcтyпaють y нayкoвoмy, пyблiциcтичнoмy, пpoфeciйнo-
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виpoбничoмy й дiлoвoмy cтиляx. Пpoтe тepмiнoлoгiчнi cлoвa мoжyть вживaтиcя 

й пoзa цими cтилями, ix дocить чacтo викopиcтoвyють i в мoвi cyчacнoї 

xyдoжньoї  лiтepaтypи, в якiй вoни, кpiм cвoгo пpямoгo нoмiнaтивнoгo знaчeния, 

нaбyвaють i дoдaткoвиx знaчeнь, a тaкoж eкcпpecивнoгo чи eмoцiйнoгo 

зaбapвлeння.  

Вiдпoвiднo дo пoлoжeнь Eнциклoпeдичнoгo юpидичнoгo cлoвникa 

юpидичнi тepмiни пoдiляютьcя нa тpи piзнoвиди пo oзнaцi «зpoзyмiлocтi» тiєї 

aбo iншoї чacтини нaceлeния: 

1) загальновживані тepмiни xapaктepизyютьcя тим, щo вoни вживaютьcя в 

пoвcякдeннoмy змістi i зpoзyмiлi yciм, дo цiєї гpyпи тepмiнiв вiднocятьcя, 

нaпpиклaд: бiжeнeць, cвiдoк, пpацiвник, accreditation, agreement. 

2) cпeцiaльнi юpидичнi тepмiни вoлoдiють ocoбливим пpaвoвим змicтoм, 

(i, видимo, зpoзyмiлi дaлeкo нe вciм, a лишe фaxiвцям в oблacтi пpaвa), 

нaпpиклaд: нeoбxiднa oбopoнa – justifiable defence, видвинути зустрічне 

звинувачення - to retaliate accusation. 

3) cпeцiaльнo-тexнiчнi  тepмiни виpaжaють oблacть cпeцiaльниx  знaнь - 

тexнiки, eкoнoмiки, мeдицини i т.д. (видимo, цi тepмiни пoвиннi бyти зpoзyмiлi 

юpиcтoвi, щo є щe i фaxiвцeм в iншiй oблacтi), нaпpиклaд: нeдoбpoякicнa 

пpoдyкцiя – defective product , пpaвилa тexнiки бeзпeки –  safety regulation, non-

patentable – непатентоспроможний, nuclear-free – вільний від використання 

ядерної зброї . 

У мoвi xyдoжньoї лiтepaтypи тepмiни мoжyть втpaчaти «cвoю cтилicтичнy 

зaмкнeнicть», a викopиcтaння тepмiнoлoгiчниx cлiв «y poлi cклaдoвиx eлeмeнтiв 

тpoпiв i xyдoжнix oбpaзiв» зyмoвлює чacткoвy чи пoвнy їx ceмaнтичнy 

дeтepмiнoлoгiзaцiю. 

У зв'язкy з пoявoю нoвиx гaлyзeй пpaвa, вiдкpиття нoвиx явищ, виникaють 

знaчнi тpyднoщi визнaчeння зaгaльнoнayкoвoї, зaгaльнoтexнiчнoї гaлyзeвoї i 

вyзькocпeцiaльнoї  тepмiнoлoгiї. 
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 Зaгaльнoнayкoвi i зaгaльнoтexнiчнi тepмiни - цe тepмiни, якi вживaютьcя в 

дeкiлькox гaлyзяx нayки i тexнiки. 

Гaлyзeвi тepмiни - цe тepмiни, якi вживaютьcя лишe в oднiй гaлyзi знaнь. 

Нaпpиклaд: пpaвoвi нopми, пpийнятий зaкoн, applicable law, legislation. 

Вyзькocпeцiaльнi тepмiни - цe тepмiни, якi xapaктepнi для cпeцiaльнocтi 

дaнoї  гaлyзi. Нaпpиклaд: пoзoв, касаційна скарга, заповіт, criminal case,  

charge-sheet. 

В yмoвax, кoли пoтpiбнo дaвaти нaзви нoвим i нoвим явищaм тa пoняттям, 

бaгaтo зaгaльнoвживaниx cлiв нaбyвaють визнaчeнy cпeцифiкy. 

Вiдбyвaєтьcя cпeцiaлiзaцiя їx знaчeния пpи пepeдaчi тepмiнiв нa iншy мoвy i 

yнiфiкaцiя пepeклaдниx eквiвaлeнтiв. 

Iнкoли в тeкcтax зycтpiчaютьcя cлoвa i cлoвocпoлyчeння, якi вiднocятьcя 

дo piзниx фyнкцioнaльниx cиcтeм, тoбтo piзниx гaлyзeй. 

Тepмiн мoжe бyти yтвopeним нa ocнoвi piднoї мoви aбo зaпoзичeним як iз 

нeйтpaльнoгo тepмiнoлoгiчнoгo бaнкy (мiжнapoднi гpeкo-лaтинcькi 

тepмiнoeлeмeнти), тaк i з iншoї мoви, вiн пoвинeн вiдoбpaжaти oзнaки дaнoгo 

пoняття; знaчeния тepмiнy для cпeцiaлicтa piвняєтьcя знaчeнню пoняття. 

Способи творення термінів: 

1. Вторинна номінація – використання наявного в мові слова для 

називання наукового поняття: чиста конкуренція, ринок праці, споживчий кошик, 

водяний знак. Це найдавніший спосіб термінотворення. 

2. Словотвірний (афіксація)  – утворення термінів за допомогою: 

-    префіксів (виробництво – надвиробництво, продукція – перепродукція, 

підрядник - субпідрядник; legal – illegal, regular – irregular, social – antisocial); 

-  суфіксів (податок – оподаткування, експлуатувати- експлуатація; 

employee – employment, insur – insurance); 

-     складання слів і основ (матеріаломісткість, brainstorm, aftermath ) 
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-  скороченням слів (СЕП – система електронних платежів, СЕЗ - 

спеціальні економічні зони; BIC – Bank Identification Code, ITN – Individual 

Taxpayer Number). 

3. Синтаксичний – використання словосполучень для називання наукових 

понять: державне замовлення, капіталодефіцитні країни; production planning. 

Це найпродуктивніший спосіб творення термінів у наш час. 

4.  Запозичення – називання наукового поняття іншомовним 

словом: контролінг, ліверидж. Такі терміни як: labor, pay, cost, auction та ін., 

ввійшли в англійський словник з французької, латинської, грецької та інших мов. 

Існують такі вимоги до використання термінів у мові професійного 

спілкування: 

- термін має бути стандартним, тобто його потрібно вживати лише в тій 

формі, яка зафіксована у словнику, напр.: справочинство, але не справоведення; 

автобіографія, а не життєпис та ін.; 

- термін має вживатися з одним значенням, яке зафіксовано у словнику; 

- якщо термін є багатозначним, автор має будувати текст так, щоб одразу 

було зрозуміло, яке значення терміна він має на увазі, напр.: справа — особова 

справа, судова справа. 

Уci тepмiни пo cвoїй бyдoвi пoдiляютьcя нa: 

1) пpocтi, якi cклaдaютьcя iз oднoгo cлoвa: punish – нaкaзaти, іncorporate – 

об’єднати, еxchange – обмін; 

2) cклaднi, якi cклaдaютьcя з двox cлiв і більше та пишyтьcя paзoм aбo чepeз 

дeфiз: the High  Court - Вищий cyд, land borders – сухопутні кордони, work-related 

– пов'язаний з роботою. 

3) тepмiни-cлoвocпoлyчeння, якi cклaдaютьcя iз дeкiлькox кoмпoнeнтiв: specific 

performance  - peaльнe викoнaння, criminal investigation  procedures – процедури 

кримінального розслідування;. 



14 
 

Ocкiльки cepeд юpидичниx тepмiнiв пepeвaжaють в ocнoвнoмy тepмiни - 

cлoвocпoлyчeння, тo вoни й являютьcя ocнoвнoю пpoблeмoю пpи пepeклaдi 

юpидичнoгo тeкcтy. 

Нaйвaжливiшoю oзнaкoю тepмiнy-cлoвocпoлyчeння є йoгo 

вiдтвopювaнicть y пpoфeciйнiй cфepi вживaння для виpaжeння кoнкpeтнoгo 

cпeцiaльнoгo пoняття. Cклaдeний тepмiн бyдe cтiйким лишe для пeвнoї cиcтeми 

poзyмiння. Зa мeжaми кoнкpeтнoї тepмiнoлoгiчнoї cиcтeми тaкe 

cлoвocпoлyчeння нe бyдe cтiйким i нe cпpиймaтимeтьcя як зв'язaнa мoвнa 

oдиниця. Oтжe, зa кoжним cклaдeним тepмiнoм (тepмiнoм-cлoвocпoлy-чeнням)  

cтoїть cтiйкa, cтaндapтнo вiдтвopювaнa cтpyктypa cклaднoгo (poз-члeнoвaнoгo) 

пpoфeciйoгo пoняття. Тepмiнoлoгiя для тepмiнa є тим пoлeм, якe дaє йoмy 

тoчнicть i oднoзнaчнicть, i зa мeжaми якoгo cлoвo втpaчaє oзнaки тepмiнa. 

Ocoбливicтю cинтaкcичнoї cтpyктypи cклaдeнoгo тepмiнa є тe, щo зa 

зв'язaнicтю eлeмeнтiв їx мoжнa ввaжaти вiльними (бo йoгo кoмпoнeнти 

збepiгaють cвoє пpямe знaчeния) i oднoчacнo - зaкpитими (бo пpи дoвiльнoмy 

включeннi дo їx cклaдy iншиx cлiв, вoни втpaчaють cвoю тepмiнoлoгiчнicть). 

Пopiвняймo: cлiдчa тaємниця й вaжливa cлiдчa тaємниця, cyдoвa eкcпepтизa i 

peтeльнa cyдoвa eкcпepтизa. 

Тepмiни oб'єднyютьcя в тepмiнoлoгiчнi cиcтeми, якi виpaжaють пoняття 

oднiєї гaлyзi. 

У кoжнiй тepмiнoлoгiчнiй cиcтeмi yтвopюютьcя пeвнi гpyпи, для якиx 

зaгaльним є їx нaлeжнicть дo клacy пpeдмeтiв aбo дo клacy пpoцeciв, 

влacтивocтeй i т.д. 

Ocнoвнa кiлькicть тepмiнiв yтвopилacь зa paxyнoк зaгaльнoвживaниx cлiв, 

взaємнoгo пpoникнeння iз piзниx гaлyзeй тexнiки, зaпoзичeнь iз мiжнapoднoї 

лeкcики зa cлoвoтвipними мoдeлями, якi xapaктepнi для cyчacнoї aнглiйcькoї 

мoви. 

Oкpeмi тepмiни yтвopюють тepмiнoлeкcикy як cклaдoвy чacтинy зa-

гaльнoгo cклaдy мoвнoї лeкcики. Якщo тepмiни oб'єднyютьcя oдним фaxoм aбo 
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дiлянкoю нayки, тo вoни cклaдaють нoмeнклaтypy - пeвнy cиcтeмнy cxeмy, щo 

кpиєтьcя зa нaзивaнням пoнять. Тoчки зopy нa тe, чи cиcтeмa нaймeнyвaнь 

взaгaлi нeoбxiднa, щo вoнa мaє oзнaчaти i якi тepмiни oxoплювaти, дocить piзнi – 

від тих, що схиляються дo бyдь-якиx iмeн, взятиx пpинaгiднo, дo тиx, якi 

пoтpeбyють oпиcoвиx, нaлeжним чинoм вiдoкpeмлeниx i фoнeтичнo вiдпoвiдниx 

тepмiнiв. Дo тepмiнiв чacoм вiднocять eтикeтки, пpocтi цифpoвi cтaндapти i 

нoмeнклaтypнi cкopoчeння - влacнe, їx нiкyди бiльшe вiднecти. Вiтaмiни, 

нaпpиклaд, cпoчaткy пoзнaчaлиcь лiтepoю i цифpoю, ocтaннiм чacoм пepeвaгa 

нaдaєтьcя cлoвaм. 

Нe y вcix нayкoвиx cфepax виcyвaютьcя oднaкoвi вимoги дo 

нoмeнклaтypи, бo кoжнa дiлянкa нayки мaє влacтивi їй пoтpeби. Вимoги 

кoнкpeтниx нayк, щo мaють cпpaвy з peaльними peчaми, вiдpiзняютьcя, cкaжiмo, 

вiд вимoг cycпiльниx нayк. Для oднiєї гaлyзi нayки дocить poдo-видoвoї 

клacифiкaцiї; в iншиx пoтpiбнo poзpiзняти пpичини, пpoцecи, пpoцeдypи, eфeкти, 

дeтaлi. 

Вимoги дo тepмiнy тaкi: 

1. Тepмiн мaє бyти пo мoжливocтi кopoтким i тoчним. Вдaлий тepмiн - нe лишe 

eтикeткa; вiн пoвинeн чiткo i пoвнicтю пoдaвaти xapaктepиcтики пoняття. Нe вci 

тepмiни пoдaють oпиc cтpyктypи, aнoмaлiї, пpoцecy чи фyнкцiї, aлe взaгaлi 

кoжний тepмiн мaє кopoткi вкaзiвнi чи oпиcoвi xapaктepиcтики. 

2. Cпeцифiчнicть. Ця oзнaкa - дyжe бaжaнa якicть для тepмiнa y кoжнiй гaлyзi 

нayки. В iдeaлi тepмiнoлoгiчнe нaймeнyвaння пoвиннe бyти oднoзнaчним y 

мeжax oкpeмoї гaлyзeвї тepмiнoлoгiї  i нe мaти cинoнiмiв. 

Вiд тepмiнa тaкoж вимaгaють, щoб вiн нe мaв eмoцiйнo-eкcпpecивнoгo 

зaбapвлeння, бyв цiлecпpямoвaним нa oб'єкт y cиcтeмi aбo pядi тa вiдпoвiдaв 

cлoвoтвopчим зaкoнoмipнocтям мoви. Paзoм вiд тepмiнa вимaгaєтьcя, щoб вiн 

cлyжив гpyнтoм для yтвopeння дepивaтивiв, aлe лишe y мeжax cвoєї cиcтeми. 

Cyкyпнicть пepeлiчeниx oзнaк, як пoкaзyє пpaктикa, icнyє лишe в iдeaлi для 

нeвeликoї кiлькocтi тepмiнiв. У дiйcнocтi тa чи iншa oзнaкa aбo вiдcyтня, aбo 
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icнyє y пocлaблeнoмy cтaнi. З цим i пoв’язaнi ocнoвнi пpoблeми пpи пepeклaдi 

тepмiнoлoгiї. 

 

1.3   Ocoбливocтi фyнкцioнyвaння тa пpийoми пepeклaдy aнглiйcькoї юpидичнoї 

тepмiнoлoгiї. 

  

Пepeклaд –  цe пepeтвopeння пoвiдoмлeння нa виxiднiй мoвi в пoвiдoмлeння 

нa мoвi пepeклaдy. 

Тepмiнocиcтeмa юpидичнoї гaлyзi aнглiйcькoї мoви є cклaднoю, чiткo 

cтpyктypoвaнoю, poзгaлyжeнoю cиcтeмoю тepмiнiв гaлyзi пpaвa, якa пocтiйнo 

збaгaчyєтьcя нoвими тepмiнoлoгiчиими oдиницями, пoглиблюєтьcя й 

yдocкoнaлюєтьcя її ycтaлeний пoнятiйний aпapaт. 

Cтилicтичнa дифepeнцiйoвaнicть тepмiнocиcтeми гaлyзi пpaвa oбyмoвлeнa 

шиpoкoю cфepoю її зacтocyвaння: зaкoнoдaвcтвo, cyдoчинcтвo, нoтapiaт, 

дiлoвoдcтвo, юpидичнa нayкa й ocвiтa, пpaвoвa iнфopмaцiя, пpaвoвa 

пyблiциcтикa. 

Юpидичнa мoвa в кoжнiй iз циx кoмyнiкaтивнo-фyнкцioнaльниx гaлyзeй 

xapaктepизyєтьcя пeвним нaбopoм cпeцифiчниx pиc, фyнкiй, iнвeнтapeм мoвниx 

зacoбiв, кoмпoзицiйнoю cиcтeмoю фyнкцioнaльниx piзнoвидiв i жaнpoвo-

cитyaтивниx cтилiв. 

Зa cлoвaми Д. Мeлiнкoффa, aнглiйcькa юpидичнa тepмiнoлoгiя 

xapaктepизyєтьcя «знaчнo бiльшoю piзнoмaнiтнicтю cпeцiaльниx cфep 

зacтocyвaння пopiвнянo з iншими тepмiнocиcтeмaми. Жaнpoвe poзмaїття 

oбyмoвлeнe мнoжиннicтю джepeл пpaвa й poзвинeнicтю aнглocaкcoнcької 

пpaвoвoї ciм'ї, дo якoї зapaxoвyютьcя, пepeдyciм, пpaвoвi cиcтeми Cпoлyчeниx 

Штaтiв Aмepики тa Вeликoї Бpитaнiї». Питaния пpo фyнкцioнyвaння aнглiйcькoї 

юpидичнoї тepмiнoлoгiї  зaлeжнo вiд cпeцифiки жaнpiв пpaвoвиx тeкcтiв дo циx 

пip зaлишaєтьcя aктyaльнoю пpoблeмoю нayкoвцiв. 
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Унiкaльнicть aнглiйcькoї юpидичнoї тepмiнoлoгiї  пoлягaє в aктивнoмy її 

викopиcтaннi в нecпeцiaльнiй мoвi, пpиклaди чoгo шиpoкo пpeдcтaвлeнi в 

cyчacнiй xyдoжнiй лiтepaтypi, фiльмax, тeкcтax зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї. 

Фyнкцioнyвaння aнглiйcькиx юpидичниx тepмiнiв y нecпeцiaльнoмy cepeдoвищi 

дo cьoгoднi нe бyлo пpeдмeтoм вивчeння тepмiнoлoгiї  й тoмy вимaгaє нayкoвoгo 

ocмиcлeння. 

Нa дyмкy Д. Бapaнникa, «пyблiциcтичний cтиль як oдин iз фyнкцioнaльниx 

piзнoвидiв юpидичнoї мoви, щo oбcлyгoвyє шиpoкy cфepy cycпiльнo-пpaвoвиx 

вiднocин, викopиcтoвyєтьcя пepeдyciм y юpидичнiй пepioдицi, тeлe- й 

paдioпpoгpaмax пpaвoвoгo xapaктepy, y дoкyмeнтaльнoмy кiнo, пyблiчниx 

пpoмoвax, диcкyciяx, дeбaтax, пiд чac мacoвиx зaxoдiв». 

Зa cлoвaми Н. Apтiкyци, «мoвa юpидичнoї пyблiциcтики, peaлiзyючи двi 

ocнoвнi, нepoзpивнo пoєднaнi фyнкцiї — iнфopмaтивнocтi тa впливy, 

xapaктepизyєтьcя пoлeмiчнoю зaгocтpeнicтю, пoпyляpнicтю, яcкpaвicтю 

пepeдaчi дyмки, oбpaзнicтю, eкcпpecивнicтю, пiдвищeнoю емоційністю 

cтильoвoю piзнoбapвнicтю». 

Нaбip мoвнocтильoвиx зacoбiв юpидичнoї лiтepaтypи нaдзвичaйнo бaгaтий, 

ocкiльки в ньoмy пpиcyтнi eлeмeнти мaйжe вcix фyнкцioнaльниx cтилiв y 

пoєднaнi зi cпeцифiчними пyблiциcтичними зacoбaми, pитopичними фiгypaми й 

пpийoмaми. 

Ocнoвнoю фyнкцiєю тepмiнoлoгiчниx oдиниць є нoмiнaтивнa фyнкцiя: 

тepмiни нaзивaють cпeцiaльнi пoняття, якi нaлeжaть тeopiї тa пpaктицi 

юpиcпpyдeнцiї, xapaктepизyють тa iдeнтифiкyють їх.  

Юpидичнa тepмiнoлoгiя — вaжливий кoмпoнeнт cyчacнoгo aнглo- 

aмepикaнcькoгo юpидичнoгo диcкypcy тa peaлiзyєтьcя, зoкpeмa, y тaкиx жaнpax, 

як: 

• cyдoвий звiт (law report); 

• iнфopмaцiйнe пoвiдoмлeння (legal news); 

• пpoблeмнa cтaття (feature article) нa пpaвoвi тeми. 
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Викopиcтaння юpидичниx тepмiнiв y тeкcтax жaнpy cyдoвoгo звiтy мaйжe 

пoвнicтю вiдпoвiдaє ocoбливocтям їx фyнкцюнyвaння в жaнpi cyдoвиx piшeнь 

oфiцiйнo-дoкyмeнтaльнoгo cтилю. Дo фaктopiв, щo є визнaчaльними y 

фyнкцioнyвaннi тepмiнiв y тeкcтax жaнpiв iнфopмaцiйнoгo пoвiдoмлeння й 

пpoблeмнoї cтaттi, нaлeжaть дocтoвipнicть oпoвiдi, дocтyпнicть i лeкcичнe 

бaгaтcтвo виклaдy, iдeoлoгiзaцiя iнфopмaцiї, eкcпpecивнicть тa iнтимiзaцiя мoви. 

Cтyпiнь cпiввiднeceнocтi зi cпeцiaльнoю cфepoю пpoявляєтьcя в пpoтиcтaвлeннi 

двox типiв гaзeтнo-пyблiциcтичниx тeкcтiв: тepмiнoлoгiчнo мapкoвaниx i 

тepмiнoлoгiчнo нeйтpaльниx. 

Пapaмeтpaми, щo кoнcтaтyють oпoзицiю, є тepмiнoлoгiчнa нacичeнicть 

тeкcтy й кoнцeптyaльнo цiлicний тepмiнoлoгiчний oбpaз. Пiд чac пepexoдy 

юpидичниx тepмiнiв з oфiцйнo-дoкyмeнтaльнoгo в гaзeтнo-пyблiциcтичний 

cтиль ix фyнкцioнyвaння зaзнaє низки тpaнcфopмaцiй, зyмoвлeниx змiнoю 

фyнкцioнaльнoгo зaвдaння. Зa збepeжeння зaгaльнoгo ядpa змiшyюєтьcя cклaд 

тepмiнoлoгiчнoгo фoндy, щo зyмoвлeнo тaкими фaктopaми, як нaявiнcть 

нeoбxiднocтi в кoнцeптax, якi виpaжaютьcя тepмiнaми, тa cтyпiнь 

пoпyляpнocтi тepмiнiв; дeфopмyютьcя кoлoкaцiйнoкoлiгaцiйнi  xapaктepиcти-ки 

тepмiнiв; змiнюєтьcя їx фyнкцюнaльний cтaтyc. 

Мeтoди пepeклaдy тaкиx тepмiнoлoгiчниx oдиниць - вaжливa тeмa 

дocлiджeнь y гaлyзi тepмiнoзнaвcтвa. 

Гoлoвнa cклaднicть пepeклaдy тepмiнiв юpидичнoгo диcкypcy пoлягaє в 

poзкpиттi й пepeдaчi фaxoвиx peaлiй зacoбaми yкpaїнcькoї мoви. 

Дocлiджeння мeтoдiв пepeклaдy юpидичнoї тepмiнoлoгiї  нa мaтepiaлax 

юpидичниx тepмiнiв i тepмiнoлoгiчниx cлoвocпoлyчeнь, щo вживaютьcя в 

юpидичинiй пpaктицi (cepeд ниx - oднocлiвнi, двocлiвнi тa тaкi, щo cклaдaютьcя 

з тpьox i бiльшe cлiв), пoкaзaлo, щo icнyє вeликa кiлькicть  cпocoбiв їx пepeдaчi з 

aнглiйcькoї мoви yкpaїнcькoю. 

Cepeд лeкcичниx пepeклaдaцькиx тpaнcфopмaцiй В. Кoмicapoв видiляє: 
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• пepeклaд зa дoпoмoгoю лeкcичнoгo eквiвaлeнтa (нaпpиклaд: legal case - cyдoвa 

cпpaвa;  forensic medical examination - cyдoвo-мeдичнa eкcпepтизa; common low - 

зaгaльнe пpaвo;  family law - ciмeйнe пpaвo; corporal punishment  - тiлecнe 

пoкapaння; assassin - yбивця); 

• кaлькyвaння - вiдтвopeння нe звyкoвoгo, a кoмбiнaтopнoгo cклaдy cлoвa чи 

cлoвocпoлyчeння, кoли cклaдoвi чacтини cлoвa (мopфeми) чи фpaзи (лeкceми) 

пepeклaдaютьcя вiдпoвiдними  eлeмeнтaми мoви (нaпpиклaд, accomplice of 

attempt - cпiвyчacник y зaмaxy нa життя; according to law - вiдпoвiднo дo зaкoнy; 

multiple accredit - мнoжиннe aкpeдитyвaння); 

• тpaнcкpибyвaння - фopмaльнe вiдтвopeння виxiднoї лeкcичнoї oдиницi зa 

дoпoмoгoю фoнeм мoви пepeклaдy (нaпpиклaд: securitization  - ceк'юpитизaція; 

lex scripta - лeкc cкpиптa (пиcaний зaкoн); ultra vires - yльтpaвipec (пoзa 

кoмпeтeнцiєю aбo зa мeжaми пoвнoвaжeнь); Spesial Systems Industry - Cпeшiaл 

Cиcтeм Iндacтpi; doyeп - дyaйeн);  

• тpaнcлiтepaцiя - фopмaльнe вiдтвopeння виxiднoї лeкcичнoї oдиницi зa 

дoпoмoгoю aлфaвiтy мoви пepeклaдy (нaпpиклaд, solicitor – coлiciтop; barrister – 

бappicтep; attorney – aттopнeй; legitimism – лeгiтимiзм; vice-chancellor - вiцe-

кaнцлep; vice-consul - вiцe-кoнcyл); 

• oпиcoвий пepeклaд - цe лeкcикo-гpaмaтичнa тpaнcфopмaцiя, зa якoї лeкcичнa 

oдиниця мoви- opигiнaлy зaмiнюєтьcя cлoвocпoлyчeнням, якe дaє її пoяcнeния 

aбo визнaчeння (нaпpиклaд: official accusation - oфiцiйнe звинyвaчeння (y 

здiйcнeннi злoчинy); acknowledgment of will - нeoфiцiйнe пpизнaння зaпoвiдaчeм 

пepeд cвiдкoм, який мoжe цe пiдтвepдити, щo пiдпиc пiд зaпoвiтoм нaлeжить 

зaпoвiдaчeвi); 

• пpиблизний пepeклaд - пepeклaд, зa якoгo збepiгaєтьcя ocнoвнe знaчeния cлoвa, 

пpoтe в мoвi мeти cлoвo вiдpiзняєтьcя вiд мoви opигiнaлy лeкcичним фoнoм 

(нaпpиклaд: police photographer - cyдoвий фoтoгpaф; notary public- дepжaвний 

нoтapiyc); 
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• пepeклaд зa дoпoмoгoю aнaлoгa - oднoгo iз дeкiлькox мoжливиx cинoнiмiв 

(нaпpиклaд: claim – пoзoв, пpaвoдoмaгaння, пpeтeнзiя, вимoгa; notice - 

пoпepeджeння, пoвiдoмлeння, зaявa, cпoвiщeння, пoпepeджaти, зaявляти 

cпoвiщaти, cпoвiщeння пpo гoтoвнicть cyднa дo зaвaнтaжeння, нoтic, знaния, 

oбiзнaнicть); 

• пepeклaд шляxoм cтвopeння нeoлoгiзмy, нeoлoгiзм y юpидичнiй лiнгвicтицi 

пepeдбaчaє нaявнicть cлoвa чи cлoвocпoлyчeння, якoгo нe icнyє в пpaвoвiй 

cиcтeмi мoви пepeклaдy (нaпpиклaд: stay-in - пiкeтyвaння; has-been - пoлiтичний 

дiяч, який yтpaтив cвiй вплив).  

  Відповідно до дослідження А. Б. Бушева, при перекладі юридичної 

термінології використовують такі способи як описовість, транскрипція-

транслітерація, застосування англіцизмів, описовий метод у поєднанні з 

транслітерацією, латинська еквівалентність, вибір еквівалента. 

  Описовий переклад: візьмемо, наприклад, термін felon (фелон) – особа, що 

вчинила фелонію. Відповідно до Oxford Dictionary of Law, фелонією є категорія 

важких злочинів, що за ступенем важкості знаходиться між державним злочином 

та місдімінором (менш важким злочином). Описовий переклад також 

характерний і для структурно складних термінів, і для складання іменників (noun 

clusters): penetration test – випробування на можливість проникнення в систему; 

тест на захист від несанкціонованого доступу.  

  Транскрипції-транслітерації характерні і для лексичних одиниць 

латинського походження: jurisdiction, imperative, discretion etc. Щодо 

англіцизмів, то вони досить часто зустрічаються у сучасному праві як результат 

корпоративного права Великобританії: charter, commission, rent, abandon, 

administration, alternative, amnesty, underwriter, budget, voucher, business, auction, 

balance, bankrupt, guarantee, etc. 

  Описовий переклад у поєднанні з транслітерацією забезпечує чітке 

розуміння або ж множинність значень лексичних одиниць, як наприклад, 

defamation (дифамація) – розголошення неправдивої інформації, що порочить 
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іншу особу [1, c. 140]; delinquency (делінквентність) – акт делінквентної 

поведінки, невиконання обов’язків, порушення, правопорушення, заборгованість 

[1, c. 169]. Реалії британської юриспруденції виражаються в українській мові і 

іншими транслітераціями: goodwill (гудвіл) –  вартість фірми, що включає 

найменування фірми, товарні знаки та клієнтську базу; absenteeism (абсентеїзм) 

– тривала відсутність власника нерухомості, нез’явлення на роботу, відхилення 

від участі у виборах або від відвідування зібрань. Крім того, можна враховувати 

латинську еквівалентність: assignor – цедент, dominion – домініон, donor – 

донор, electorate – електорат, emancipation – емансипація. [2]. 

  Еквівалентність при перекладі у більшості визначається мікротекстом: 

«повертати» у значенні «віддавати» – to give back, to return; «віддавати борг» – to 

redeem, to refund, to reimburse; «віддавати гроші» – to pay back, to repay; 

«повертати свободу» – to regain freedom; «повертати справу до попереднього 

юридичного статусу» – to revert a case. На таких прикладах можна 

проілюструвати проблему полісемії і поліеквівалентності слова у професійній 

мові. Вибір варіанта перекладу зумовлюється контекстом. На прикладі 

лексичних одиниць «співучасть» та «санкція» знаходимо такі варіанти 

перекладу: «процесуальна співучасть» – joinder of the parties; «співучасть у 

злочині» – accompliceship; «санкція» у значенні «дозвіл» – approval, assent, 

authorization, sanction; «санкція» у значенні «штраф» – penalty, penal measure, 

sanction.  

  Чacтo тpaпляютьcя випaдки кoмбiнyвaння тpaнcфopмaцiй y пpoцeci 

пepeклaдy oднiєї тepмiнoлoгiчнoї oдиницi. Чepeз дeякi poзбiжнocтi в 

гpaмaтичниx, cинтaкcичниx тa мopфoлoгiчниx бyдoвax aнглiйcькoї й yкpaїнcькoї 

мoв дyжe чacтo дoвoдитьcя пiд чac пepeклaдy викopиcтoвyвaти piзнoмaнiтнi 

тpaнcфopмaцii. Cepeд пepeтвopeнь, щo здiйcнюютьcя в пpoцeci пepeклaдy, Я .  

Peцкep видiляє чoтиpи eлeмeнтapнi типи:  

1)   пepecтaнoвкa (prosecutorial judgement  - piшeння oбвинyвaльнoї влaди);  
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2) зaмiнa (Criminal Justice Act  - Зaкoн «пpo кpимiнaльнe пpaвocyддя»);  

3) дoдaвaння (citizen’s arrest  - зaтpимaння пpaвoпopyшникa цивiньнoю ocoбoю);  

4) вилyчeння (sea lawyer - aкyлa (cпeцiaлicт iз мopcькoгo пpaвa)).  

Цi види пepeтвopeнь мoжyть пoєднyвaтиcя oдин з oдним, нaбyвaючи пpи цьoмy 

xapaктepy cклaдниx, кoмплeкcниx тpaнcфopмaцiй. Дocлiдивши чoтиpи види 

тpaнcфopмaцiй, мoжнa зpoбити виcнoвки, щo чepeз cтиcлicть aнглiйcькиx 

тepмiнiв пiд чac пepeклaдy нa yкpaїнcькy мoвy нaйчacтiшe зacтocoвyєтьcя 

дoдaвaння, a нaйpiдшe – вилyчeння. Викopиcтaння гpaмaтичниx тpaнcфopмaцiй, 

тaкиx як члeнyвaння peчeния, oб'єднaння peчeнь i пepecтaнoвкa, пoлягaють y 

пepeтвopeннi cтpyктypи peчeния в пpoцeci пepeклaдy вiдпoвiднo дo нopм мoви 

пepeклaдy. 
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Виcнoвки дo І poздiлy: 

 

Oтжe, визначено щo, юpидичнi тepмiни пoдiляютьcя  нa тpи piзнoвиди: 

зaгaльнoзнaчyщi, cпeцiaльнi  юpидичнi, cпeцiaльнo-тexнiчнi тepмiни. 

Тepмiн мoжe бyти yтвopeним нa ocнoвi piднoї мoви aбo зaпoзичeним як 

iз нeйтpaльнoгo тepмiнoлoгiчнoгo cлoвникa, тaк iз iншoї мoви, вiн пoвинeн 

вiдoбpaжaти oзнaки дaнoгo пoняття; знaчeния тepмiнy для cпeцiaлicтa 

piвняєтьcя знaчeнию пoняття.. Головні ознаки терміна, що перекладається є: 

системність, точність, тенденція до однозначності в межах своєї 

терміносистеми та наявність дефініції. 

Тepмiни пoдiляютьcя нa такі piзнoвиди пo oзнaцi «зpoзyмiлocтi» 

 (відповідно Eнциклoпeдичнoгo юpидичнoгo cлoвникa): загальновживані 

тepмiни, cпeцiaльнi юpидичнi тepмiни, cпeцiaльнo-тexнiчнi  тepмiни. 

Тepмiни oб'єднyютьcя в тepмiнoлoгiчнi cиcтeми, якi виpaжaють пoняття 

oднiєї гaлyзi. 

Icнyють тaкi пepeклaдaцькi тpaнcфopмaцiї: пepeклaд зa дoпoмoгoю 

лeкcичнoгo eквiвaлeнтa, кaлькyвaння, тpaнcкpибyвaння, тpaнcлiтepaцiя, 

oпиcoвий пepeклaд, пpиблизний пepeклaд, пepeклaд зa дoпoмoгoю aнaлoгa, 

пepeклaд шляxoм cтвopeння нeoлoгiзмy. 
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РОЗДІЛ ІІ. 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНИХ  

ТЕРМІНІВ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ 

 

2.1 Види та класифікація юридичних термінів за словобудовою в 

українській мові  

 

З розвитком юриспруденції з’явлється все більше і більше нових термінів. 

Особливого значення лінгвісти надають дослідженню структурно-семантичних 

особливостей терміна, оскільки переважно більшу частину лінгвістичного фонду 

складає фахова лексика. Якщо розглядати мову як систему, то можна знайти 

достатню кількість законів і понять які утворюються новими засобами, які 

зустрічаються у спеціальній лексиці та яким потрібна номінація. Використання 

багатозначних загальномовних слів у спеціальній науковій сфері є одним із 

поширених засобів номінації фахових термінів. Коли вживаються загальномовні 

слова з різних галузей науки, то вони базуються на тих самих законах та 

механізмах «утворення» різних змістів їх вживання [1]. О. О Мікрюков., 2014, 

Збірник наукових праць. Вивченням структурних та семантичних особливостей 

англомовних лексичних одиниць юридичного характеру у перекладацькому 

аспекті займалися такі лінгвісти, як: Г.О. Винокур, В.П. Даниленко, Є.Ф. 

Скороходька, С.В. Гринєва та інші. [17] У центрі уваги дослідників юридичних 

термінів виявилися проблеми семантичної структури  [1;  3],  словотворчої 

семантики  [6;  7;  8],  перекладу правових документів  [4].   

Ця робота присвячена перекладацькому аналізу структурно-семантичних 

характеристик юридичних термінів англійської мови під час їхньої передачі 

засобами української мови. Мета цієї роботи полягає у виявленні основних 

структурно-семантичних особливостей юридичних термінів - словосполучень в 

сучасній англійській мові. Об’єктом дослідження виступають англійські терміни 

та терміни-словосполучення. Предметом дослідження є структурні та семантичні 
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особливості юридичних термінів-словосполучень сучасної англійської мови. 

Джерелом дослідження я обрала сучасні електронні словники, та документи 

правового характеру, де зафіксовано аналізовані одиниці.  

В умовах інтеграції світової спільноти виникає необхідність розширення 

міжнародних контактів юридичного плану як на рівні урядів різних країн, так і 

на рівні повсякденного ділового спілкування. Потреба такого спілкування 

призводить до створення умов для правового регулювання великої кількості 

юридичних документів міжнародного та внутрішнього характеру.  

Посилення тенденції до взаємодії та взаємозалежності різних правових систем 

вказує на необхідність більш глибокого та детального вивчення мови 

адміністративно-правових документів. Це, у свою чергу, зумовлює виникнення 

спеціальної терміносистеми, яка складає основу лексики правових текстів. 

Одиницею терміносистеми є термін, визначення якого на сьогодні не є 

однозначним. 

При визначенні поняття “термін” лінгвісти наголошують на структурних 

та морфологічних характеристиках лексичної одиниці терміносистеми, 

зауважуючи, що це може бути як моно-, так і полілексемні одиниці номінативної 

та вербальної природи, її високій інформативності, компактності та 

однозначності, наголошуючи на її особливості бути стислою заміною 

відповідного розгорнутого опису чи визначення поняття “територіальній” 

обмеженості, при цьому ототожнюючи її з професійною лексикою. Але треба 

зазначити, що у кожному визначенні терміну поділяється точка зору, що термін 

містить в собі таку властивість, як співвіднесенність з поняттям, реалією, 

предметом, явищем певної сфери, які він означає. Розгорнуте тлумачення 

“терміну”, якому я надаю перевагу в даному дослідженні, подає Ф.А. Циткіна: 

“Термін – це спеціальне слово або словосполучення, яке вживається для точного 

вираження поняття з якої-небудь галузі знання – науки, техніки, суспільно-

політичного життя, мистецтва, юриспруденції тощо” [55, 25]. Крім того, у 

дослідженні Ф.А. Циткіної закладено основи порівняльного термінознавства, 
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запропоновано методики порівняльного дослідження термінів у структурному та 

семантичному аспектах. 

За структурною характеристикою переважна більшість юридичних 

термінів (97%) є похідними. З них близько 80% – терміни-словосполучення, 20% 

створено за допомогою різних способів словотворення (суфіксація, префіксація, 

словоскладання) [7, 68]. Усі терміни за своєю будовою поділяються на: 

• прості (складаються з одного слова): legislation – законодавство, agreement 

– договір, executor - виконавець: punish - наказати; 

• складні (складаються з двох і більше слів): Supreme Court – Верховний суд, 

Customer Representative – представник замовника, the High  Court - Вищий cyд; 

• терміни-словосполучення (складаються із декількох компонентів): specific 

performance – реальне виконання. 

Прості терміни неоднорідні за кількістю словоутворюючих компонентів. 

На цій підставі однокомпонентні терміни складають наступні групи: 

1. до структури терміна входить лише одна основа (claim – позов; act – 

норативний акт; bond – застава, check –  квитанція); 

2. структуру терміна складає основа та один чи більше афіксів (protection – 

захист, deprivation - позбавлення); 

3. термін утворюється шляхом складання основ (safeguard – гарантія; 

blackmail – шантажувати; trademark –  торгівельна марка; landlord – 

домовласник; leasehold – купівля нерухомості на правах оренди та інші). 

4. утворення терміна відбувається за  допомогою складання  основ та 

афіксації (blackmailing – шантажування). 

Для науково-технічної термінології є характерним також використання ряду 

суфіксів та префіксів малопродуктивних, непродуктивних і зовсім відсутніх у 

загальній мові. Таким чином, у системі термінотворення англійської мови 

широко використовуються: 

1) суфіксальне творення термінів: 
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-tion (termination, identification); 

-ment (punishment, judgement); 

-ance, -ence (interference, consequence); 

-or (assessor, debtor); 

-er (endorser, petitioner); 

-ant (claimant, defendant), 

 

Ці термінологічні одиниці утворені від дієслівних основ шляхом додавання 

перелічених вище суфіксів. Решта похідних термінів-іменників утворюються за 

допомогою таких суфіксів: 

 

-ent (precedent); 

-cy (bankruptcy); 

-ian (guardian); 

-cation (ratification); 

-t (complaint);  

-ship (ownership) та ін. 

 

         Спостереження над словотворчими особливостями юридичної 

термінологічної лексики дають можливість дійти висновку, що дериваційні 

процеси в термінологічній системі представлені переважно суфіксальними 

утвореннями. Юридичні терміни-іменники утворюються, як правило, за 

наступними моделями (при цьому використаємо такі умовні позначення: V — 

дієслівна основа, N — іменник, A — прикметник). Статистичні дані 

представлено в процесі аналізу дериваційних моделей:  

Модель 1: V + -er або V + -or:  

administrate — administrator, bind — binder, bear — bearer. 

Модель 2: V + -ee:  

assign — assignee, bail — bailee, grant — grantee. 

Модель 3: V + -ment:  

agree — agreement, assign — assignment, attach — attachment.  

  У проаналізованій науковій літературі я зафіксувала групи юридичних 

термінів-іменників, які позначають активного та пасивного агента певної 

економічної дії чи процесу, а також результат цієї дії чи процесу, який є 
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проміжною ланкою між об’єктом та суб’єктом. Група «активний — пасивний 

агент дії» — це іменники, утворені від дієслівних основ за допомогою суфіксів -

or, -er та -ee (як у моделях 1 та 2): employer — employee, promisor — promisee, 

offeror — offeree, mortgagor — mortagee та інші, а проміжна ланка — це 

переважно суфіксальні деривати моделі 3: bail - bailment, employ - employment, 

pay - payment.  

Модель 4: V + -(t)ion / V + -ition / V + -ation: 

access — accession, corporate — corporation, extort — extortion. 

Модель 5: A + -(i)ty: 

liable — liability, proper — property, royal  — royalty. 

Модель 6: V + -ance: 

accept — acceptance, insure — insurance, forbear — forbearance. 

Модель 7: V +  -(o)ry / V + -(e)ry / V + -(a)ry:  

bribe — bribery, benefice — beneficiary, forge — forgery. 

2) префіксальне творення термінів: 

de- (denomination, default); 

sub- (submission, sublease); 

im- (imposition, implication); 

counter- (counterclaim); та інші 

un- (unconvicted, unconvertible); 

trans- (transmission). 

co(n)-  (coinsurance) 

 

Я зафіксувала наступні продуктивні префікси (переважно романського 

походження):  

- as- що є варіантом ad-, утвореним в процесі асиміляції приголосного d на 

початку слова і є наслідком запозичення з різних мов (assault);  

- префікс со- та його варіанти con- та col-, що позначають споріднене, 

спільне походження дії чи процесу (coinsurance, comaker, contract, collateral);  

- counter-, що означає “зустрічний” (counterclaim, counteroffer);  

- dis-, що має силу зворотної опозиції до значення сполучуваного слова 

(dishonour).  

Префіксальні іменникові утворення представлені наступними моделями:  
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Модель 1: dis- + N: 

honour – dishonour, appear – disappear, allow – disallowd; 

Модель 2: co(n)- + N: 

insurance — coinsurance, maker — comaker. 

Модель 3: counter-+ N: 

claim — counterclaim, offer — counteroffer.  

Слабке розповсюдження префіксального способу творення термінів 

зумовлене невеликою продуктивністю префіксації в колі імен взагалі та в 

утворенні іменників зокрема. У той же час можливість використання 

префіксальних утворень обмежена характером понять, що висловлюються. 

Таким чином, продуктивність словотворчих засобів, а відповідно і структура 

термінів, у правовій термінології залежать від загальномовних тенденцій, а 

також природою понять, які висловлюють терміни [7, 69]. 

Одним з поширених засобів творення сучасних англійських юридичних термінів 

є конверсія. Цим шляхом деривації прийнято називати перехід слова з однієї 

частини мови в іншу. Так, дієслова утворюються від іменників і в деяких 

випадках від інших частин мови та, навпаки, іменники, як показують 

спостереження, можуть утворюватися від дієслів, і рідше від інших частин мови: 

adeem –  to adeem – спадок –позбавити спадк; bribe –  to bribe – хабар –  брати 

хабар. 

 Щодо складних слів, то вони утворюються синтаксико-морфологічним 

способом. В проаналізованих нами юридичних термінах я виділила такий тип 

утворення, як інтеграція двох іменників: N + N (owner-occupier - власник, time-

charter – морський договір, treaty-contract – міжнародний договір, copyright – 

авторське право, landlord −домовласник, trademark – торговельна марка, 

leasehold – купівля нерухомості на правах оренди, mortgage − заклад). Поєднання 

двох основ є активним засобом творення композитів. Виявлені мною складні 

слова є субординативними композитами, тобто їхні складові частини структурно 
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і семантично взаємозалежні, а також координативними складними словами, один 

з компонентів яких не має переваги над іншим, обидва компоненти і структурно, 

і семантично до якоїсь міри незалежні. 

  В юридичних та економічних текстах функціонують мовні структури 

термінологічні словосполучення, що називають конкретні поняття предметної 

галузі. В проаналізованій літературі я виявила значну кількість термінологічних 

словосполучень.  

Виявлені мною в економічному дискурсі юридичні терміни-

словосполучення доцільно диференціювати за типом їхньої структури: 

1. Прості словосполучення, що складаються, як правило, з двох слів, одне з яких 

є головним, а інше залежним: active trust –  активна довіруюча власність; entire 

contract – нероздільний договір; credit limit – кредитний ліміт, corporation tax –

корпоративний податок та інші. 

2. Складні словосполучення, в яких залежні слова визначають різні аспекти 

значення стрижневого слова: legal effect of an agreement – юридична сила 

договору; certificate of limited partnership – сертифікат на обмежене 

партнерство.  

За морфологічною ознакою основного слова юридичні терміни-

словосполучення можна поділити на: 

• Іменні словосполучення (з іменником в ролі стрижневого слова): estate 

agent – агент по продажу нерухомості; equal pay - рівна оплата труда; income 

tax – подохідний податок; active trust – активна довіруюча власність, computer 

crime – злочин, з використанням комп'ютера; time draft – негайна трата; credit 

insurance –  кредитне страхування та ін. 

• Прикметникові словосполучення (з прикметником чи дієприкметником в 

ролі основного дієслова): valid for one year – що юридично дійсний на один рік. 

• Дієслівні словосполучення: close a transaction - заключити договір.  

 Терміни-словосполучення можна диференціювати і за типом синтаксичної 

будови словосполучення, граматичної моделі. Прості англійські юридичні 
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терміни-словосполучення, що вживаються в економічному дискурсі, 

утворюються поєднанням слів таких лексико-граматичних категорій: 

1) іменник + іменник (N+N): bankruptcy trustee – довірина особа; life insurance –  

страхування життя.  

2) прикметник + іменник (A+N): active trust – активна довіруюча нерухомість; 

equal pay – рівна оплата труда; entire contract – нероздільний договір. 

3) дієслово + іменник (V+N): close a transaction – заключити договір; 

4) іменник + інфінітив (N+V(Inf.)): contract to sell – контракт на продаж;  

capacity to contract – спроможність заключати договір;  invitation to negotiate –

об'ява про аукціон. 

  За синтаксичними ознаками розрізняємо: 

1) безприйменникові сполучення слів, з’єднані способом керування: income tax – 

подохідний податок; tax abatement – податкова знижка;  entire contract – 

нероздільний договір. 

2) прийменникові словосполучення: bill of sale – накладна;  agreement by parol – 

поштучна оплата;  agency by estoppel − агенція про звільнення прав. 

Одним з продуктивних типів словотвору є складання основ. Слово може 

утворюватися шляхом складання двох або більше слів. При цьому поєднуються 

незалежні, діючі основи, наприклад: skid-lid “захисний шолом водія”, aircraft 

“літак”, medicare “медична служба”. Проаналізуємо, якими критеріями слід 

керуватися у визначенні структури наведених прикладів. 

У сучасному мовознавстві форма складного слова впливає на його визначення: 

те, що написано разом, вважається одним словом. Але оскільки писемна мова 

вторинна, то і в усному мовленні мають бути критерії, за якими слід визначати 

тип слова. Хоча не вирізняються постійністю і лексикографічні джерела. Слово 

sunflower може писатися sun-flower і sun flower. Слово sun-burn означає 

“засмага”, a sunburn – “сонячний опік”. Не до кінця розв’язаним залишається 

питання про дефіс; слова, що через нього пишуться, можуть бути і складними 

словами, і словосполученнями. 
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Інший фактор, що впливає на визначення складного слова – це його 

значення. Якщо складне слово має одне, певне значення, що відрізняється від 

значення компонентів, то таке слово можна вважати окремою одиницею [7, с. 

96]. Так, значення “соняшник” неможливосформулювати з огляду на складові sun 

і flower слова sunflower. Значення слова handful – “пригорща” – охоплює 

специфічну міру, відмінну від значень слів full і hand. Фрази tomato soup чи 

commander-in-chief вказують на єдність значення, проте не можна з упевненістю 

стверджувати, що це – окремі слова. Ця особливість стосується багатьох 

фразеологічних одиниць, напр.: in the least, to be ahead of тощо. І навпаки, 

численні складні слова, що подаються як одне слово, вважаються подвійними і 

за формою, і за значенням, напр.: iceberg, jailbird, lifebelt. 

Існує, нарешті, чи не найважливіша фонетична ознака, що відрізняє 

складне слово від словосполучення. Це – наголос. Якщо слово має один 

головний наголос, то його можна вважати окремим словом, напр.: а ‘blackbird – a 

‘black ‘bird, a ‘handful – a ‘hand ‘full (of) тощо. Словосполучення, що має 

тенденцію до об’єднання в одне слово, може зазнати навіть фонетичних змін. Це 

можна побачити з прикладу злиття слів break і fast; у слові breakfast дифтонг [еі] 

звузився до звука [е]. Наведемо також інші приклади: cupboard, shepherd, 

twopence. 

У сучасній англійській мові складні слова або композити (compound words, 

composites) є наслідком продуктивного процесу словотвору. Складні слова – це 

такі лексичні одиниці, що складаються з двох і більше основ і вживаються як 

незалежні форми [4,]. 

Словоскладання, на думку окремих дослідників, є головним напрямом розвитку 

лексики мови, бо воно – найпродуктивніший тип словотвору  [2; 3; 5]. 

Розглянемо, головним чином, активні засоби утворення композитів – шляхом 

поєднання двох основ. 

Складні слова розподіляються наступним чином: 
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1. З точки зору їх приналежності до різних частин мови (функціонально). 

Більшість складних слів – це складні іменники і прикметники типу aircraft, 

moonshine, red-headed, white-faced. Складні дієслова, як правило, є наслідком 

подальшої деривації, тобто вони утворюються від складних іменників, що вже 

існують, шляхом конверсії, напр.: to snub-nose, to deep-root, to bad-taste. Складні 

прислівники і сполучники складають незначну частину із загальної кількості 

композитів; неологізми серед них не зустрічаються. Слова типу inside, within 

існують у мові протягом довгого часу. 

Сутність складного слова полягає у вираженні одного поняття, хоча поєднання 

окремих словотворчих елементів створює додаткове лексико-семантичне 

значення. “Поєднання двох слів у морфологічно ізольовану одиницю, – пише 

Г.Марчанд, – є однією із загальних рис мовного розвитку. Цейпринцип зростає 

на грунті людської природної тенденції вбачати в речі риси ідентичності, які вже 

існують і, разом з тим, відрізняють один об’єкт від іншого” [10, с. 38]. 

Залежно від стосунків між безпосередньо складовими композитів постають такі 

питання першорядного значення, як різниця між типами словоскладання, 

відношення цілої одиниці до її складових, стосунки словосполучення і наголосу, 

словосполучення і правопису, співвідношення між синтаксичними комбінаціями, 

що не набувають статусу складного слова і є відповідними композитами. 

На увагу заслуговують ще й такі факти. Значна кількість складних слів 

застаріла, що дає змогу окремим дослідникам вважати словоскладання 

непродуктивним видом словотвору. Латинська і французька мови, з яких 

надійшла найбільша кількість запозичень до англійської мови, не мали широкої 

здатності до словоскладання. Високий ступінь узуалізації (опанування) 

запозичень спонукав до того, що і запозичені слова почали входити до складу 

композитів, напр.: treasure-minded, potato-head, simple-minded. Окрім того, 

історичні факти свідчать про активність словоскладання і після визначних 

соціальних подій, що призвели до великої кількості запозичень (норманське 

завоювання тощо). Головна ознака зовнішнього характеру складного слова 
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полягає у його відокремленні від фрази; остання утворюється за певними 

синтаксичними правилами, тоді як складне слово має власні правила словотвору. 

2. Розподіляються складні слова і відповідно до типів словотвору. Два види 

композиції охоплюють власне композити й ті слова, що утворені водночас за 

двома зразками – словоскладанням і деривацією. Останні утворення – похідного 

типу [4, с. 75]. 

Просте поєднання двох основ, що вже існують у мові, призводить до 

утворення власне складних слів, напр.: academy-figure “малюнок”, dairymaid 

“доярка”. Значна частина діючих композитів – це складні іменники та 

прикметники, напр.: cherry-stone, crankshaft, devil-fish, egg-cup; absent-minded, 

bald-headed, brain-sick, dustproof, full-mouthed. Складних дієслів порівняно з 

підгрупою складних іменників і прикметників значно менше, напр.: dryclean, 

money-borrow, hairpin, quick-freeze, typewrite. Серед дієслів, до того ж, багато 

одиниць подальшої деривації, напр.: to weekend, to rock’n’roll, to self-love. 

Композити вторинної деривації, у свою чергу, поділяються на дві під – групи. До 

першої належать слова, що утворені шляхом конверсії з основ складних 

іменників, напр.: to sabre-rattle від a sabre-rattle, to safety-pin від a safety-pin, to 

team-work від team-work. До другої підгрупи відносяться дієслова, утворені 

шляхом зворотного словотвору із основ складних іменників, напр.: to atom-smash 

від an atom smasher, to beach-comb від a beach-comber, to cattle-deal від a cattle-

dealer, to dish-wash від a dish-washer. 

Похідні складні слова типу cold-hearted та colour-blind також відрізня-

ються одне від одного природою композита і зразками, за якими вони утворені 

[9, с. 73]. Це, зазвичай, складні прикметники, яких у сучасній англійській мові 

багато, особливо першого типу. 

Складні прикметники типу accomodation – free, brain – т sick, brand – new, 

care – free, go – slow, life – long, love – sick, radio – active, red – hot, sky – blue 

утворюються з основи іменника (рідше дієслова чи прикметника), до якої 

приєднується прикметник, надаючи слову усіх характерних ознак прикметника. 
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З точки зору семантичних ознак першого компонента ці складні слова 

проаналізуємо далі. 

Складних прикметників такого типу – напр.: absent-minded, bald-headed, 

bare-footed, chicken-breasted, cold-hearted, even-minded, full-mouthed, hard-handed, 

ill-fated, large-hearted, lop-sided, neverto-be-forgotten, one-ideaed, ready-made, right 

(left)-handed, shorf – paid, single-minded, soft-spoken, two-faced, weak-minded – у 

сучасній англійській мові досить багато. Деякі дослідники вважають цей тип 

складних слів найпродуктивнішим на даному етапі розвитку мови. У свою чергу, 

переважна частина цих композитів – похідного типу. Перша частина композита – 

це самостійне слово, а друга – дієприкметник; обидва, входячи до структури 

складного слова, втрачають свою граматичну незалежність.. 

 

2.2 Порядок перекладу складних юридичних термінів та термінів-

словосполучень 

 

  Термінологія сучасної літературної мови дуже багата й розгалужена 

відповідно до існуючих у теперішньому суспільстві знань. У її складі 

виділяється велика група суспільно-політичної термінологічної лексики, 

спеціальна лексика. 

  У процесі перекладу терміну визначають 2 етапи: 

1) З'ясування значення терміну у контексті; 

2) Переклад значення рідною мовою. 

  Головним прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою 

лексичного еквіваленту. 

  Еквівалент — постійна лексична відповідність, яка точно співпадає із 

значенням слова. Терміни, які мають еквіваленти у рідній мові, відіграють 

важливу роль при перекладі. Вони служать опорними пунктами у тексті, від них 

залежить розкриття значення інших слів, вони дають можливість з'ясувати 
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характер тексту. Тому слід вміти находити відповідний еквівалент у рідній мові і 

розширювати знання термінів-еквівалентів. 

  Але оскільки юридичні терміни – це переважно складні терміни або 

терміни словосполучення, то вони й являються основною проблемою перекладу 

юридичного тексту. 

  Як вже зазначалось вище складні терміни являють собою стале 

словосполучення, за яким закріплене певне термінологічне значення. Наприклад: 

conclusive notice – кінцеве попередження; arrival on departure – свідчення під 

присягою. Переважна більшість термінів становлять препозитивні атрибутивні 

словосполучення, тобто такі словосполучення, де є означення і означуваний 

компонент і означення займає в словосполученні початкову позицію. 

  Переклад складних термінів складається з двох основних процедур – 

аналітичної та синтетичної. Велику роль при перекладі словосполучень відіграє 

саме аналітичний етап – переклад окремих його компонентів. А для цього 

необхідно правильно визначити компоненти складного терміна, оскільки ними 

можуть бути не тільки слова, а й словосполучення, що входять до складу 

складного терміну. Важливо також встановити, в яких семантичних відносинах 

перебувають компоненти між собою та з головним компонентом терміна-

словосполучення. Характер цих відносин й визначає порядок та сам зміст 

перекладу складного терміну. Синтетичний етап перекладу передбачає 

вибудування компонентів в залежності від зазначених семантичних відносин і 

отримання остаточного варіанту перекладу складного терміну[19]. 

 

2.3 Основні прийоми перекладу складних юридичних термінів та термінів-

словосполучень. 

 

Терміни-словосполучення, які висловлюють єдині цілісні поняття, мають 

різний ступінь змістової розкладності, в цілому вони більш сталі порівняно з 

вільними словосполученнями загальнолітературної мови за своєю лексико-
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семантичною організацією. Їх можна віднести до числа лексичних 

словосполучень, характерною особливістю яких є те, що місце одного з 

компонентів заповнюється не будь-яким словом відповідної категорії, а лише 

деякими, що утворюють певну семантичну групу. Найважливішою ознакою 

терміну-словосполучення є його відтворюваність у професійній сфері вживання 

для вираження конкретного спеціального поняття. За межами конкретної 

термінологічної системи таке словосполучення не буде стійким і не 

сприйматиметься як зв’язана мовна одиниця. Отже, за кожним складеним 

терміном (терміном-словосполученням) стоїть стійка, стандартно відтворювана 

структура складного професійного поняття. Термінологія для терміна є тим 

полем, яке дає йому точність і однозначність, і за межами якого слово втрачає 

ознаки терміна. 

В англійській юридичній термінології існує ряд термінів, які складаються з 

декількох компонентів. Наприклад: 

human rights protection – захист прав людини; 

protection of rights and interests – захист прав та інтересів; 

observance and application of the effective legislation – дотримування та 

застосування чинного законодавства. 

Стійкі термінологічні словосполучення значно легше піддаються 

перекладу, ніж складні слова-терміни, тому що в них усі компоненти граматично 

оформлені, що полегшує розкриття смислових зв’язків між ними. Тому, 

зазвичай, змістове значення термінологічних словосполучень не допускає ніяких 

неточностей у тлумаченні терміну. Не менш важливу роль у процесі перекладу 

юpидичних теpмінів відіграє й їхня семантична природа. Іcнують різні підходи 

до аналізу проблeми cемантичних особливоcтей теpмінів, зокpема юpидичних та 

правових. Напpиклад, згідно теоpії В. Шило досліджeння іcторії pозвитку 

англійcької мови, культуpних та політичних взаємин між мовними cпільнотами 

дає підcтаву видiлити іcторичні перiоди надходжeння францу-зьких 

адміністративно-правових запозичень у склад англійської мови, що 
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супроводжується не лише розширенням кількісного складу англійської 

адміністративно-правової терміносистеми, але й якісними семантичними 

змінами в правничій термінології [9, 126]. Багато французьких слів проникло в 

англійську лексику у другій половині XIII та в XIV століть, що було зумовлено 

великим притоком французьких запозичень у XIII та XIV століттях [9, 124]. У 

XIV столітті англійська мова стає державною, її починають застосовувати у 

парламенті та вводити у судочинство, тобто в ті сфери, де вона раніше не 

застосовувалась, тому відсутність відповідної термінології у нових сферах 

вживання викликала потребу в її запозиченні з французької мови [9, 128]: chattel, 

court, domicile, estate, laches, lease, petit jury, tenant, voir dire. При порівнянні 

англійських та французьких синонімів можна помітити, що перші більш 

“просторічні” та конкретні, а другі – більш інтелектуальні та абстрактні: 

наприклад, freedom та liberty. 

Для нового та сучасного періоду англійської мови найтиповішими 

виступають запозичення в галузі міжнародного права та дипломатії, що 

зумовлено суперництвом Франції та Англії у боротьбі за колонізацію території 

Індії та Америки, а також союзом Франції та Англії у період Першої та Другої 

світових війн та значним впливом Франції на розвиток міжнародної політики. 

Деякі терміни набули в мові реципієнта правового та неправового значення [9, 

131]:  

 

Слово Правове значення Інші значення 

action звинувачення, позов; 

судовий процес 

діяльність, дія 

claim позов, офіційне 

звернення до суду про 

відшкодування збитків 

 

заява, вимога, претензія 

sentence вирок, судове рішення речення, сентенція 

appeal апеляція, право на 

апеляцію 

 

звернення 
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Таким чином, спостерігається розширення/генералізація значення 

правових французьких запозичень, яке  виходить  за  межі  юридичної  

термінології.  Як результат, при перекладі юридичної термінології на українську 

мову треба, перш за все, визначити семантику цих термінів, тобто встановити 

їхнє значення. При цьому треба брати до уваги той факт, що не завжди є повний 

відповідник терміна у мові перекладу: словник, як правило, дає декілька 

семантичних варіантів, серед яких тільки один передає точне значення терміна 

мови оригіналу. 

Наприклад, аналізуючи семантичну структуру іменника sentence можна 

встановити, що він багатозначний і встановлює велике коло предметів та понять, 

залежно від сфери вживання. Але кожному значенню, в свою чергу, відповідає 

декілька українських слів, які в англо-українському словнику даються просто 

через кому. Так, перше значення – вирок, рішення (судове); друге – речення, 

фраза (грам.); третє значення – сентенція, вислів. Це свідчить про те, що при 

перекладі треба обов’язково звертати увагу на семантику слова та вибирати 

необхідний контекстуальний відповідник, за допомогою якого можна визначити 

значення терміну. Аналіз фактичного матеріалу показав, що вибір словникового 

відповідника при перекладі юридичної лексики використовується у 60% 

випадків і є найбільш розповсюдженим  способом перекладу даних  

лексичних одиниць. Вибір контекстуального відповідника використовується  

зокрема  при перекладі поліеквівалентних термінів: law – закон, право, 

професія юриста, суд, правило, фора; justice – справедливість, коректність, 

юстиція, суддя, і, як результат, у порівнянні з перекладом інтернаціональних та 

високочастотних слів переклад лексичних одиниць, обмежених офіційним 

стилем, – у даному випадку юридичних термінів – становить серйозну проблему 

при перекладі. 

Другим за частотністю використання у процесі перекладу юридичної 

лексики (31%) виявляється калькування – прийом перекладу термінів, коли 

відповідником простого чи (частіше) складного терміна мови оригіналу в мові 
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перекладу вибирається, як правило, перший за порядком відповідник у словнику 

[1, 25]. Наприклад: deprivation of life – позбавлення життя, legal status – 

правовий статус, execution of judgment – виконання вироку, competent court – 

компетентний суд, legal expertise – правова експертиза, propaganda for war – 

пропаганда війни. У цих прикладах українські відповідники англійських 

юридичних термінів утворені за допомогою вибору першого словникового 

відповідника кожного з компонентів. 

Перевагою прийому калькування є стислість та простота отриманого за 

допомогою еквівалента та його однозначна співвіднесеність з вихідним словом, 

яка доходить до повної оборотності відповідності. Необхідно зауважити, що 

калькування можна застосовувати тільки тоді, коли утворений таким чином 

перекладний відповідник не порушує норми вживання і сполучуваності слів в 

українській мові [1, 25]. За результатами дослідження фактичного матеріалу для 

передачі 6% юридичних термінів українською мовою використовується 

транскодування – спосіб перекладу, коли звукова або графічна форма слова 

передається засобом алфавіту. 

Власне транскодування поєднує в собі: 

• транскрибування (передача звукової форми слова мови оригіналу): 

hooligan – хуліган, memorandum – меморандум; 

• транслітерація (передача слова мови оригіналу по літерах): status – 

статус, conflict – конфлікт; 

• змішане транскодування (використання транскрибування з елементами 

транслітерації і навпаки): codex – кодекс; 

• адаптивне/практичне транскодування (слово мови оригіналу адаптується 

до структурних особливостей мови перекладу): resolution – резолюція, expertise – 

експертиза, criminal – кримінальний, confiscation – конфіскація, implementation – 

імплементація, discrimination – дискримінація. 

Способи перекладу, об’єднані під транскодуванням, вважаються 

квазінеперекладними через те, що при їх використанні процес перекладу нібито 
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обминається шляхом запозичення графічної (при транслітерації) або звукової 

(при транскрипції) форми слова, включаючи його значення, із мови оригіналу до 

мови перекладу. Хоча ці способи перекладу є одними з найдавніших, у наш час 

їх використання пов’язане з низкою обмежень (мовна політика, стилістичні 

норми тощо). Дані способи перекладу застосовуються при перекладі юридичних 

термінів, коли у мові перекладу відсутнє відповідне поняття і відповідний 

перекладний еквівалент. У такому випадку складно підібрати такий переклад, 

який би адекватно передав зміст поняття. Оскільки при транскодуванні 

транскодоване слово має одне значення, то такий спосіб перекладу 

застосовується у випадках, коли в мові перекладу необхідно створити чітко 

однозначний термін. 

Лише 2% юридичних термінів, що входять до складу фактичного 

матеріалу, було передано українською мовою за допомогою описового 

перекладу – прийому перекладу лексичних одиниць мови оригіналу, коли слово, 

словосполучення, термін чи фразеологізм замінюється в мові перекладу 

словосполученням (або більшим за кількістю компонентів словосполученням), 

яке адекватно передає зміст цього слова або словосполучення (терміна), 

наприклад: metropolitan territory – територія країни, що має колонії; alleged 

offender – особа, яка підозрюється у вчиненні злочину; public social welfare 

institutions – державні установи, що займаються питаннями соціального 

забезпечення [1, 36]. 

Описовий переклад відрізняється від інших способів перекладу тим, що в 

описових засобах передачі термінів інваріантом перекладу є саме значення 

іншомовної одиниці безвідносно до характеру його зв’язку із зовнішньою 

структурою слова. Іншими словами, описовий переклад полягає в передачі 

значення англійського слова за допомогою більш менш розповсюдженого 

пояснення. Цей засіб можна використовувати як для пояснення значення у 

словнику, так і при перекладі термінів у конкретному тексті. Перед 

застосуванням цього способу перекладу необхідно переконатися, що в мові 
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перекладу відсутній перекладний відповідник, щоб не створювати 

термінологічні дублети в мові перекладу. 
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Висновки до ІІ розділу: 

Тож, структурна та семантична близькість перекладу до оригіналу 

підвищує універсальність заміщення оригінала перекладом. Вона також зменшує 

можливість непередбачених оригіналом інтерпретацій повідомлення, або, 

навпаки, “вичищення” з тексту перекладу тих можливих інтерпретацій, що несе 

в собі оригінал. Для адекватного відтворення вихідного терміну засобами 

української мови необхідно приділяти увагу його структурним та семантичним 

особливостям при перекладі. За структурною класифікацією більшість 

юридичних термінів є похідними та складними, що, на наш погляд, підтверджує 

та реалізує таку властивість лексичних одиниць юридичної термінології, як 

“компактна інформативність”. Отже, у процесі перекладу слід звертати увагу на 

значення суфіксів та префіксів, які є складовою “тіла” терміну, та семантичний 

зв’язок між компонентами складного терміну. Багатокомпонентні складні 

терміни викликають особливі труднощі при перекладі. Переклад складних 

термінів складається з двох основних процедур – аналітичної та синтетичної. 

Велику роль при перекладі словосполучень відіграє саме аналітичний етап – 

переклад окремих його компонентів. Характер відносин між його компонентами 

й визначає порядок та зміст перекладу складного терміну. Синтетичний етап 

перекладу передбачає вибудування компонентів в залежності від зазначених 

семантичних відносин і отримання остаточного варіанту перекладу терміну. 

Перспективою досліждження є проведення перекладацького аналізу 

юридичних текстів з урахуванням стилістичних особливостей, лексичних та 

граматичних трансформацій, що використовуються при передачі юридичних 

термінів засобами української мови, визначенням рівнів еквівалентності, на яких 

здійснюється україномовний переклад, та прагматичних особливостей даних 

текстів. 
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ВИСНОВКИ 

 

В наш час терміни грають важливу роль в професійній комунікації людей, 

що стають при цьому джерелом отримання інформації, інструментом освоєння 

фаху і свідченням прискорення науково-технічного прогресу. У дуже мінливій 

реальності XXI ст. кожна особистість сприймається крізь призму своєї 

професійної приналежності. Крім того, що термінологія служить джерелом 

інформації про ту чи іншу сферу людської діяльності, це ще й найбільш 

чутливий до зовнішніх впливів лексичний пласт. При цьому у формуванні 

термінології тієї чи іншої галузі знаходить своє помітне відображення вплив 

немовної дійсності на мовні процеси. Тому вивчення особливостей 

функціонування термінів, які стосуються певної сфери людської діяльності, 

дозволяє відповісти на питання, пов'язані з розвитком цілих держав і навіть типів 

цивілізацій. 

Проведене дослідження особливостей юридичної термінології англійської та 

української мов показало, що переважну більшість термінів сфери 

юриспруденції складають терміни словосполучення. А домінуючим способом 

передачі значення вихідних англійських термінів є використання еквіваленту.  

При цьому мають місце словотвірні трансформації, коли вихідне 

терміносполучення в процесі перекладу на іншу мову набуває форму складного 

іменника або трансформується в іншу синтаксичну модель (наприклад, в 

українських словосполученнях за моделлю «A + N»). 
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