
Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний університет 

Шосткинський інститут Сумського державного університету 

Фармацевтична компанія «Фармак» 

Управління освіти Шосткинської міської ради 

Виконавчий комітет Шосткинської міської ради 

 
 
 
 
 

ОСВІТА, НАУКА 

ТА ВИРОБНИЦТВО: 

РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
 

МАТЕРІАЛИ  

ІІІ Всеукраїнської науково-методичної 

конференції  
 

 

(Шостка, 19 квітня 2018 року) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Суми 

Сумський державний університет 

2018 

d.lukjanihina
Штамп



«ОСВІТА, НАУКА ТА ВИРОБНИЦТВО: РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

м. Шостка, 19 квітня 2018 року 

 

57 
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С.О.Середенко, К.О.Безкровна 

Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради Сумської області 
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Актуальність дослідницької роботи полягає у тому, що юридична термінологія є 

однією з найбільш значущих галузевих терміносистем. Слід зауважити, що 

термінологія права широко використовується не тільки в професійному середовищі, але 

і в інших сферах мовної комунікації. 

Сутність теми полягає у дослідженні класифікації та видів юридичних термінів, 

особливостей становлення та розвитку української юридичної термінології, її функції, 

та склад. 

Над темою «Українська юридична термінологія» працювали: 

- Н.П. Яцишин, яка дослідила юридичну термінологію як спеціалізовану систему 

правових понять,  

- кандидат філологічних наук та доцент Марунич І.І., що охарактеризував юридичну 

термінологію у професійному спілкуванні.  

Але такі питання як: історія виникнення української юридичної термінології, її 

склад та характеристика з боку структурно-семантичних особливостей були 

недостатньо висвітлені. 

Мета роботи полягає в комплексному висвітлені питань становлення української 

юридичної термінології, реалізації функцій юридичної термінології, класифікації 

юридичної термінології та умов її раціонального використання. 

Для досягнення цієї мети були поставленні такі дослідницькі завдання:  

проаналізувати історію становлення юридичної термінології і виокремити її етапи;  

- з’ясувати способи творення юридичних термінів;  

- визначити функції юридичної термінології; 

- дослідити класифікації юридичної термінології;  

- виявити умови раціонального використання юридичної термінології. 

Юридичний термін – слово або словосполучення, що виражає поняття з правової 

сфери суспільного життя і має визначення у юридичній літературі (законодавчих актах, 

юридичних словниках, науково-правових працях). 

Юридична термінологія – спеціальний об’єкт вивчення юриспруденції (зокрема у 

теорії держави і права) , мовознавства і лексикографії. 

Юридична термінологія реалізує специфічний набір функцій:  

1. Номінативна – полягає у побудові термінологічного значення у формі дефініції, 

яка узагальнює найістотніші ознаки і взаємозв’язки правового явища;  

2. Комунікативна – забезпечення специфічних потреб спілкування у сфері 

законодавства, юридичної науки і практики;  

3. Гносеологічна – знаряддя і спосіб правового пізнання;  

4. Естетична – забезпечує якість, точність, однозначність, лаконічність, 

нормативність, мовно-стилістичну довершеність нормативно-правового акта;  

5.Культуроносна – полягає у збереженні і передачі юридичних знань і правової 

культури. 

 


