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Анотація 

У процесі вивчення дисципліни "Юрислінгвістика" розглянуто теоретичні 

основи структури  та функцій правових суспільних відносин у їх мовній об’єктивації 

й лінгвістичному аналізі. У процесі засвоєння лекційного курсу студенти 

знайомляться із інтерпретацією юридичного тексту, мовних одиниць, типових для 

законодавчої, дипломатичної та ділової сфери документа.  

Ключові слова: юрислінгвістика, лінгвістичний аналіз, юридичний текст. 

Аnnotation 

In the process of studying the discipline "Jurislinguistics" the theoretical bases of 

the structure and functions of legal social relations in their linguistic objectification and 

linguistic analysis are considered. In the process of mastering the lecture course, students 

get acquainted with the interpretation of the legal text, language units, typical for the 

legislative, diplomatic and business spheres of the document. 

Key words: jurislinguistics, linguistic analysis, legal text. 

 

 

 
 
 

 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Юрислінгвістика» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 035 Філологія. 

Прикладна лінгвістика. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та методологічні засади 

юридичної лінгвістики. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Герменевтика», «Соціолінгвістика», «Риторика». 

1.  Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Мета: ознайомлення з основними напрямами, ідеями та проблемами юридичної 

лінгвістики як науки; опрацювання теоретичних і методологічних засад юридичної лінгвістики; 

вивчення правових питань мови в історичному аспекті; поглиблене вивчення проблем юридичної 

термінології; унормування термінології мови юридичної науки; набуття знань щодо особливостей 

лінгвістичної експертизи законопроектів; оволодіння методикою складання, редагування та 

аналізу текстів права.  

1. 2.Основними  завданнями   вивчення дисципліни є: набуття студентами поглиблених 

знань, умінь і навичок щодо ролі мови в правовому регулюванні, основ юридичної техніки, 

правотворчих і правозастосовних помилок, особливостей лінгвістичної експертизи 

законопроектів, оволодіння методикою складання, редагування та аналізу текстів права. 

Програмні результати навчання: 

ПРН-1 Використовує українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН-2 Аналізує головні тенденції історичного розвитку українського народу, аргументує 

свої погляди на дискусійні моменти української історії та сучасного суспільного життя. 

ПРН-3 Ефективно працює з інформацією: добирає необхідну інформацію з різних джерел, 

критично аналізує й інтерпретує її, впорядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 5. Демонструє розуміння фундаментальних принципів буття людини, природи, 

суспільства. 

ПРН 9. Використовує інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для вирішення 

стандартних завдань професійної діяльності.. 

ПРН 11. Знає норми літературної мови та вміє їх застосовувати у практичній діяльності. 

ПРН 12. Створює усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною та іноземними 

мовами.  

ПРН-16 Окреслює основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну філологічну 

галузь, пояснює їх взаємозв’язок у цілісній системі знань. 

 
1.3. Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ІІ. Фахові компетентності: 

ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 3. Здатність використовувати знання з теорії та історії мов(и), що вивчаються(ється). 

ФК 6 Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що 

вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному) для розв’язання комунікативних завдань у 

різних сферах життя. 

 ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних 

завдань. 

ФК 10. Здатність здійснювати лінгвістичний та спеціальний філологічний аналіз текстів 

різних стилів і жанрів. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  



Тема 1. Юридична лінгвістика як галузь мовознавчої науки та навчальна дисципліна. Мета 

і завдання курсу. Особливості взаємодії мови та права як об’єкт лінгво-юридичних досліджень. 

Співвідношення мовної і правової норми, лінгвістична та юридична кодифікації. Особливості 

дослідження правових проблем використання мов, їх функціонування і розвитку в різних сферах 

спілкування. Використання мовних засобів у законотворчій та правозастосовній діяльності. 

Основні складові юридичної лінгвістики.  

Тема 2. Соціолінгвістичні дослідження в законотворчій і правозастосовній діяльності.  

Мовна політика. Чинники, які є актуальними з погляду мовної політики. Нормативне 

регулювання особливостей функціонування мов в Україні. Офіційний статус мови. Поняття 

«державна мова» й «офіційна мова», їх співвідношення. Мовна ситуація. Типи мовних ситуацій. 

Ендоглосні (територіальні та соціальні діалекти) й екзоглосні (мови корінних народів і 

національних меншин) характеристики мовної ситуації в Україні. Проблема криміналізації, 

політизації, жаргонізації мовлення. Відтворення в злочинному жаргоні специфічної «картини 

світу». Мовні права особи. Засоби запобігання мовним конфліктам.  

Тема 3. Мовленнєва агресія і мовленнєве хуліганство. Проблема інвективності мовлення. 

Образа, її правовий статус. Мовленнєве шахрайство та мовленнєве маніпулювання. Мовленнєве 

маніпулювання як складова фінансових злочинів, порушення прав споживачів тощо. Мовленнєва 

крадіжка (плагіат).  

Тема 4. Криміналістичні експертизи, що потребують лінгвістичних знань. Поняття 

лінгвістичної експертизи. Завдання криміналістичних експертиз, що потребують лінгвістичних 

знань. Науково-методичні засади проведення почеркознавчої, авторознавчої експертиз. 

Перспективи розвитку лінгвістичної експертології.  

Тема 5. Мова нормативно-правових актів України. Основні вимоги до мови законодавча 

актів. Юридичне термінознавство як напрямок дослідження термінологічно-правового фонду 

української мови. Поняття терміна та юридичного терміна.Типові лінгвоюридичні порушення 

норм законодавчого підстилю офіційно-ділового стилю, засоби запобігання їм.  

Тема 6. Проблеми тлумачення і сприйняття нормативно-правових текстів. Правила 

юридико-лінгвістичного тлумачення. Редагування документів.  
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