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ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ
Мовне питання завжди було, і завжди буде актуальним в будь-якому
суспільстві. Кожна держава зацікавлена в тому, щоб всі громадяни держави
розуміли та спілкувались своєю мовою, котра має бути надійним засобом
комунікації, управління, освіти, судочинства. Стан мови як і рівень культури –
візитна картка кожної країни. У свою чергу, розвинена культура є ознакою
високої фахової культури юриста. Термінологічна компетентність – одна з
найістотніших складових загального професіоналізму, першооснова фахової
ерудиції і культури спілкування.
Юридична термінологія – це сукупність термінів, яка виражає характерну
систему правових понять, завданням якої є перш за все: забезпечення своєрідних
потреб спілкування в галузі законодавства, юридичної науки та практики.
Ця сукупність термінів є так званим об’єктом вивчення як в юридичних
науках (зокрема у теорії держави і права), так і мовознавстві (насамперед у нових
її галузях), термінознавстві (теоретичні основи вчення про термін та його
систему) і лексикографії (наука про практику укладання словників).
Сучасна українська юридична термінологія це досить складна, динамічна
система найменувань правових явищ, понять, інститутів, категорій. Вона
систематично поділена на підсистеми і групи термінів на основі зв’язків між
поняттями. Має основу (іншими словами ядро) і периферію, тобто суміжні з
правом галузі, в яких під впливом мовних чинників постійно відбуваються
лексичні зміни, процеси термінологізації і детермінологізації. Лексичний склад,
його внутрішня будова і межі терміносистеми права рухливі, відкриті, динамічні
та взаємодіють з іншими термінологічними системами, загальновживаною і
некодифікованою лексикою.
Якщо проаналізувати специфіку мови законодавства, то можна стверджувати,
що ступінь її спеціалізації порівняно невеликий. Право є регулятором суспільних
відносин, причому доволі різнохарактерних за своїм змістом. Мову законодавства
можна назвати вузькоспеціальною тому, що нормативними актами
послуговується не тільки вузьке коло спеціалістів, але і всі громадяни у своєму
соціальному житті й практичній діяльності. Саме тому юридична термінологія в
більшій мірій не є вузькоспеціалізованою. Проте існують центри, де розробляють
питання
термінології, зокрема,
саме
юридичної:
розробляються
і
удосконалюються власне наукові терміни, які ми, юристи, будемо
використовувати в своїй майбутній професійній діяльності.
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