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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВНИЧИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ 

СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА 

УКРАЇНСЬКУ МОВУ 

 

Із розвитком міжнародної співпраці вивчення іноземної мови набуває 

фахового термінологічного спрямування, однією з ознак якого є юридична 

термінологічна двомовність. Терміни різних наук утворюють в українській та 

іноземній мовах свої системи з внутрішньою впорядкованістю компонентів. 

Головним завданням сучасної філології та термінології є знаходження 

узгодженості та відповідності між цими системами.  

Стилістика мовної діяльності розглядає сукупність моделей, що 

породжують висловлювання і тексти орієнтовані на оптимізацію використання 

номінативних комунікативних і експресивних засобів мови шляхом їхньої 

селекції та комбінації для досягнення певного прагматичного ефекту в заданих 

умовах спілкування 2, с.140.  

Такі функціональні стилі як науковий, розмовний, діловий, поетичний, 

ораторський або публіцистичний є підсистемами мови, кожна з яких має свої 

специфічні особливості в лексиці й фразеології, у синтаксичних конструкціях.  

Юридичні тексти розглядаються в контексті двох стилів – офіційно-ділового й 

наукового стилю. 

Одним із основних показників наукового тексту є наявність у ньому 

термінологічних номінативних одиниць [5, с.26]. 

Правнича (законодавча) підмова обслуговує сферу законотворчості і 

регламентує офіційно-ділові стосунки між державою і підприємствами всіх форм 

власності, підприємствами, організаціями та установами, державою та 

приватними особами; реалізується у таких жанрах (документах), як конституція, 



закон, указ та ін. [4, с.20]. 

Правниче термінологічне словосполучення – словосполучення, яке 

вживається у законодавстві, є узагальненим найменуванням правового поняття, 

має точний і визначений зміст, а також змістову однозначність [6, с.25].  

Красницька А.В. розрізняє три види правничих термінологічних 

словосполучень: 

1. Загальновживані термінологічні словосполучення використовуються 

у повсякденному житті, вони зрозумілі всім. Ці терміни також вживаються в 

законодавчих актах, у будь-якій сфері науки, літератури, публіцистики. 

2. Спеціальні юридичні термінологічні словосполучення містять 

особливий правовий зміст і точно позначають поняття юриспруденції. [3, с.81]. 

3. Спеціальні неюридичні термінологічні словосполучення вироблені 

неюридичними науками та відображають відповідну галузь спеціальних знань – 

техніку, економіку, медицину тощо, яким притаманна своя специфічна лексика. 

При перекладі юридичної термінології перед перекладачем постає потреба 

якомога точніше передати значення терміну-оригіналу мовою перекладу. Якість 

такого перекладу залежить від знання особливостей політико-правової системи 

держави, з офіційної мови якої здійснюється переклад.  

Термін є особливим типом мовних одиниць, що часто зазнають 

транскрипції як способу перекладу. Джерелом транскрипції, як правило, є 

грецькі, латинські або англійські мовні елементи, в залежності від того, яке 

коріння лежить в основі термінологічного словосполучення мови оригіналу. 

Слід зауважити, що транскрипція/транслітерація може застосовуватись як 

компонент змішаного перекладу, тобто паралельно з калькуванням, 

семантичним перекладом або перекладацьким коментарем. У випадку перекладу 

правничих термінологічних словосполучень виявляється, що транскрипція 

застосовується у комбінації з калькуванням: gangster killing – гангстерське 

убивство; та описовим перекладом: elastic clause - «еластичний пункт» про 

право конгресу видавати будь-які закони, що є необхідними для дотримання 

конституції США. 



Разом із транскрипцією/транслітерацією для слів та словосполучень мови 

оригіналу, що не мають відповідників у мові перекладу застосовується 

калькування – передача не звукового складу словосполучення, а його форми, 

його складові частини окремо перекладаються відповідниками мови перекладу 

(наприклад, Head of the Government – голова правління).  

Калькування не завжди означає перенос вихідної форми з мови оригіналу 

на мову перекладу. Нерідко застосовується зміна семантичного значення слова, 

морфологічна або синтаксична трансформація. Таким чином у тексті перекладу 

утворюється осмислена мовна одиниця і забезпечується збереження елементів її 

форми і функції [1, с.75-92]. 

Повний переклад термінологічних словосполучень застосовується у тих 

випадках, коли правила лексико-семантичної та синтаксичної сполучуваності  

співпадають у мові оригіналу та мові перекладу. Наприклад, federal court – 

федеральний суд. Серед усієї англійської юридичної лексики майже третина має 

свої українські відповідники.  

Частковий переклад застосовується у випадках, коли правила 

синтаксичної сполучуваності компонентів не співпадають  з правилами лексико-

семантичної сполучуваності у мові оригіналу і мові перекладу.  

Функціональна заміна – це варіант часткового перекладу, але вона 

супроводжується лексично-семантичними перетвореннями окрім чисто 

граматичних. Використана на прикладі термінологічних словосполучень, 

лексико-семантична структура деяких не співпадає у мові оригіналу і мові 

перекладу, що потребує іншої форми компонентів: від заміни морфологічного 

статусу того чи іншого компонента до зміни лексико-семантичного складу 

даного словосполучення. Наприклад, buy national legislation – законодавство на 

захист вітчизняної промисловості. 

Описовий переклад (або перекладацький коментар) застосовується у 

випадку національно-культурної специфіки словосполучення у мові оригіналу, 

коли в мові перекладу відсутнє те чи інше явище або поняття, що позначається 

цим термінологічним словосполученням у мові оригіналу [1, с. 197]. Наприклад, 



capital case - справа про злочин, за який згідно закону має бути призначена 

смертна кара. 
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