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with undivided immanent psycho-emotional environment of the individual, resulting from 

destruction of internal function of public officer and at the same time increases the 
intensity of further negative transformation of the very person. The characteristics of the 

social and legal life of Japan were determined by  the domination of philosophical and 

religious spheres over traditional form so  modern states governance that ensure proper 
implementation of control measures in modern society – law, stratification of political 

forces, preventive and repressive components of the law.  
The function of system-building concept of the social system of Japan was 

performed by a caste model of society with clear and axiomatic differentiation of 
potential of each of the five castes in the aspect of use of  the social benefits. It was 

underlined that duet the low level of specialization of  the law as a complex of social 
institute, the appearance of corruption in the  sources of social-politic knowledge 

of  the ancient period is projected through the very foundation of the society 
itself,  so we marked up the essential is of different social real consolidate 

corruption as it has been percepted by the representative of  the very period. 
An  effort to produce the specific comparative-function analysis is  of the forms 

and  the very understanding of corruption in the antic and modern periods of legal 
sphere development were made.  

Key words: corruption, the appearance, counteraction, ontological aspect, 
prevention.  
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Розглянуто деякі фрагменти концептосфери права, що відтворюють 

мовну концептуальну картину світу. Концептосфера права містить, відпо- 
відно, концепти із сфери правознавства, до яких передусім уходять концепти 

«право», «закон», «правосуддя», «судочинство».  
Зауважено, що зі зміною принципів, що конституюють розуміння пра-

ва, змінюється й правова мова, а також виникають певні лексико-граматичні 
варіації, оскільки нові ключові слова мають своє специфічне значення, інші 

можливості синтаксичної сполучуваності і т. д. Сучасна дійсність знову  
активізує проблему трансформації юридичної мови.  

Ключові слова: концепт, концептосфера права, мовна свідомість, 
правосвідомість. 
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Постановка проблеми. Серед актуальних напрямів сучасного 

мовознавства, – семасіології, психолінгвістики й етнопсихолінгвісти-

ки, теорії тексту, комунікативної лінгвістики – когнітологічний напрям 

стає найпоширенішим і найтісніше пов’язаний з теорією картин світу. 

Цей напрям розвинули такі науковці: Дж. Лакофф, С. Томпсон, Ж. Фо-

коньє, Р. Джекендофф, А. Вежбицька та ін. Українськими ученими 

із  когнітології є М. Кочерган, Т. Радзієвська, О. Селіванова, С. Жабо-

тинська, Н. Алефрієнко та ін. У центрі когнітології – пізнавальна  

діяльність людини, її мовний образ, сфера її емоційної й раціональної 

поведінки, такі важливі феномени, як ментальні процеси.  

Когнітивна лінгвістика послуговується своїми термінами, хоч 

і  методика здійснення концептуального аналізу і його термінологія 

перебувають у процесі становлення. Мовна репрезентація поняттєвого 

апарату когнітивної лінгвістики передусім пов’язана з уявленнями про 

основні смисли (модуси) людського буття, їх аксіологією, морально-

етичною оцінкою. Мовну картину світу українців сьогодні описують 

такі вчені, як В. Іващенко, О. Левченко, Л. Лисиченко, Т. Космеда, 

Т.  Радзієвська, О. Селіванова та ін.  

Стан дослідження. Вирізняється низка прийомів концептуально-

го аналізу, серед яких: аналіз значення за словниковими дефініціями; 

етимологічний аналіз (С. Воркачов, Г. Кусов); метод «профілювання» 

(Й. Бартмінський, С. Нєбжеговська); опис концепту за його асоціа- 

тивним полем (Л. Чернейко, В. Волинський); «візуальний» метод 

(Р.  Ленекер).  

Так, традиційна схема аналізу концептів у сучасних працях 

із  когнітивної лінгвістики охоплює кілька етапів: досліджується ети-

мологія слова-імені концепту, його словникові дефініції, словотворчі 

потенції, синтагматичні зв’язки, особливості репрезентації у фразеоло-

гізмах, пареміях й афоризмах, які вербалізують його зміст, іноді залу-

чаються дані асоціативних експериментів.  

Об’єктом вивчення стає семантика слова в усьому обсязі. Сема-

нтико-культурологічний обсяг концепту виступає об’єктом досліджен-

ня не тільки лінгвістики, а й логіки, психології, культурології, філосо-

фії. На думку Ю. Степанова, концепт – це сукупність уявлень, понять, 

знань, асоціацій, переживань, який супроводжує те чи інше слово. 

Концепт, отже, ширший за поняття, оскільки останнє охоплює сукуп-

ність основних ознак, а концепт об’єднує інформацію про всі ознаки 

реалії [11, с. 24].  

Концепт – це концентрат знань людини, її уявлення, що  

відображені і в мовній формі, що розкриває життєві позиції, систе- 

ми поглядів, світосприйняття, ментальність відповідного народу.  
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Концептосфера права містить, відповідно, концепти із сфери право- 

знавства, до яких передусім відносимо концепти «право», «закон», 

«правосуддя», «судочинство» тощо. Наголосимо, що предметом цього 

аналізу є  не об’єкти наук, зокрема теорії права, окремих галузей  

права, а концепти як цінності відповідних галузей культури, попри 

те,  що енциклопедичні знання з філософії права, постулати звичаєвого 

права, частково можуть використовуватися.  

Мета цієї наукової розвідки – охарактеризувати особливості  

вияву концептофери права у межах мовної картини світу.  

Виклад основних положень. Сьогодні сформувалася усталена 

думка, що практично усі гуманітарні дослідження необхідно зосере-

джувати у напрямі інтеграційного процесу на ґрунті лінгвістики. 

Не  винятком є й юридична лінгвістика, яка утворилася на перетині 

лінгвістики та юриспруденціїї й однаковою мірою належить як лінгві-

стиці, так і юриспруденції.  

Як зазначає Ю. Ф. Прадід, не виникає анінайменшого сумніву 

в  тому, що синтез лінгвістики та юриспруденції в юридичній лінг- 

вістиці сприяє взаємному збагаченню двох наук, вирішенню однієї 

з  найактуальніших проблем сьогодення – підвищенню ефективності 

правоохоронної та судової діяльності [7, с. 137].  

Мову справедливо називають засобом, що допомагає пояснити 

духовність людини, систему її цінностей, ментальність, тобто спосіб 

мислення, процес породження думки, світогляд, поведінку. Саме  

мова визначає спосіб членування світу у тій чи іншій культурі, спосіб 

його опису, інтерпретації. Саме за допомогою мови людина описує 

категорії права, інтерпретує закон.  

Становлення правових систем європейських держав споконвіків 

тривало пліч-о-пліч із намаганням урегулювати проблему «право-

справедливість». Ще в античні часи тогочасні нормативні акти твори-

ли достатньо високий рівень права у свідомості громадян; вони  

не зазнавали буденної політичної дискусії і могли бути змінені лише за 

особливих обставин. Хоча, з іншого боку, в суспільстві засуджувався 

правовий позитивізм. Так, Цицерон уважав найдурнішим припущення 

про справедливість усього, що записане в законах і взагалі у праві  

народів. Гострою була також проблема зневажання закону, свавілля 

сильних у ставленні до слабших, про що свідчать ранні твори грецької 

літератури, зокрема «Теогонія» і «Труди і дні» Гесіода [4, c. 539–604]. 

Як слушно зазначає В. М. Сироткін, «правову свідомість трудя-

щих мас класового суспільства становили знання певних норм, офіцій-

ного права та традиційні народні правові звичаї й поняття. Звід остан-

ніх у науково-публіцистичній літературі відомий як «звичаєве право». 
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Хоча з розвитком урядового законодавства характер правової свідомо-

сті селян зазнав щораз більшого впливу, проте роль звичаєвого права 

у  регулюванні їх життєдіяльності залишалася досить значною навіть 

за умов панування капіталістичних відносин» [8, c. 40].  

Мова у праві – це не тільки питання юридичної техніки та сти-

лістики, це конструктивна основа існування права як своєрідного  

соціального феномена. Юридичні норми закріплені словесно, тому 

поглиблені знання про властивості слова дають змогу осягнути логіку 

юридичного мислення, більш глибоко з’ясувати системну структуру 

права і механізми її дії на свідомість і поведінку людей. Ключові слова 

мови права – це завжди «сигнали» певного юридичного світогляду, що 

виражають духовно етичні ідеали суспільства та моральні принципи, 

усвідомлені людським розумом, сприйняті правовою системою і вер-

балізовані у мові. У мові відображено і деформації правосвідомості, 

що виникають у суспільстві.  

Право пов’язане з концептами правди, істини, святості. Ідеї іс-

тинності, що безпосередньо стосуються кожної людини, поєдналися у 

моральному терміні «правда», що походить від старослов’янського 

*правь (прямий, правильний, справжній) зі смисловими відтінками, які 

поступово розвинулися, – «добрий, «чесний», «порядний», «сильний», 

«дієвий», «сміливий», «такий, що прагне вперед [5, c. 550–551]. Одним 

і тим же терміном позначилися і правда життя, тобто вільне самозре-

чення особистості в ім’я блага, і правда в юридичному аспекті, тобто 

найважливіший принцип суспільної справедливості. Так сформувалося 

«право» як абстрактне поняття, зокрема й у значенні «правосуддя», 

«справедливості», що містить такі смисли, як «визнана звичаєм 

або  надана влада», «сила», «воля», «свобода дії»; влада і воля  

в  умовних  межах».  

Отже, у словах «право», «справедливість», «правосуддя»  

і «правда» в українській мові простежуємо етимологічно спільний  

корінь [5, c. 550]. У цьому, очевидно, слід убачати давню глибоку 

українську традицію втілення у праві правди та справедливості.  

У Великому тлумачному словнику української мови лексема 

правосуддя ототожнюється зі справедливим судом. Словник українсь-

ких синонімів підкреслює, що правосуддя (юстиція, суд, судівництво; 

судочинство) має своїм завданням забезпечити точне і неухильне ви-

конання законів [9, c. 917].  

Ці лексеми імплікують додаткові смисли цієї моральної ка- 

тегорії, такі як «вірний», «правильний», «істинний», «правдивий», 

«правомірний», «законний», «праведний», «совісний», «чесний» 

і  т. д.  Вони засвідчують, що довіра до людей, які здійснюють  
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правосуддя, була високою, як і суспільна оцінка їхньої діяльності,  

статус  у  суспільстві.  

Ключове слово «правда» об’єднувало пізнавальну категорію іс-

тини із етичною категорією справедливості й визначило сприйняття 

правової дійсності. Ще у період Київської Русі право ґрунтувалося на 

морально-етичних цінностях свого часу. Така установка відповідно 

вплинула на формування і розвиток української юридичної мови. 

Як  відомо, чимало законів давньоруської держави формувалися та 

закріпилися в усній формі в дописемний період, а в писемності 

був  зафіксований готовий, опрацьований усний текст цих законів; 

водночас у складі багатьох термінологічних сполук зберігалося мо- 

рально-етичне вихідне протиставлення правди і кривди (правого та 

лівого, етимологічно «правий» – прямий, рівний, правдивий; «лівий» – 

кривий, нерівний неправдивий, наприклад, правим десятком називали 

стягнення з виправданої у судді сторони. Усталена сполука «руська 

правда» стала джерелом для утворення конструкції «дати правду» 

(виправдати, задовольнити судом), за синтаксичною аналогією – 

«правду взяти» – (добитися права, користуватися правами), виник 

і  синонімічний ряд, що означав лжесвідчення: «на правду не стати», 

«противу правди мовити», «не на правді» і т. д. Негативний 

смисл  слова «неправда» (криве, ліве) відобразилося, зокрема, у термі-

нологічному значенні слова «образа» як позначенні усіх правопору-

шень. Форма образа утворено від образити – разити («робити боля-

че», «вдарити») не прямо, а навколо, «по-кривому, тобто «викривлено» 

[5, с. 142].  

Давні слов’яни іменували звичай словами «закон», «правда», 

«право». У розмовно-побутовому стилі слово «правда» означало 

«справедливість» і за семантикою було протилежним до слова «крив-

да». Крім того, протиставлення правда – кривда було одним із голов-

них у слов’янській язичницькій міфології. Поширення дії закону 

як  норми обов’язкової поведінки людей під страхом владного при- 

мусу призвело до семантичного ототожнення термінів «правда»  

й «закон» [3, с. 19].  

Як зазначено у тлумачному словнику української мови, закон – 

це: «1. Встановлене найвищим органом державної влади загально- 

обов’язкове правило, яке має найвищу юридичну силу (...) // тільки 

одн., без додатка. Сукупність таких загальнообов’язкових правил 

та  державних постанов, що визначають суспільні відносини людей; 

втілення найвищої влади в суспільстві (...); // у знач. присуд., перен. 

Те,  що сприймається як незаперечне розпорядження, веління, 

обов’язкове для неухильного виконання (...); 2. кого, чого, чий і без 
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додатка. Загальноприйняте усталене правило співжиття, норма пове-

дінки (. . .); // звичай, обряд (...); 3. чого, перен., мн. Основні правила 

в  якій-небудь ділянці людської діяльності, що випливають із самої 

суті справи (...): 4. чого і без додатка. Об’єктивно існуючий, постійний 

і необхідний взаємозв’язок між предметами, явищами або процесами, 

що випливає з їх внутрішньої природи, сутності; закономірність 

(у  2  знач.) (...); // основне положення якої-небудь науки, що відбиває 

причинно-наслідковий зв’язок між явищами, характеризує перебіг  

названих процесів у природі або суспільстві (...); // що-небудь немину-

че, незаперечне, що є виявом певної закономірності (...); 5. Сукупність 

догм (основних положень) якої-небудь релігії, віровчення (...); закон 

божий – у дореволюційній школі – спеціальна дисципліна, що вивчала 

основи православного віровчення (…) [10, т. 3, с. 154–155].  

Поняття «закон» обґрунтовувалося в науці впродовж кількох 

тисячоліть. Був час, коли в це поняття включали всі джерела права 

або  ж якогось одного з них. У ХІХ ст. пропонували навіть розрізняти 

формальний (прийнятий за встановленою процедурою законодавчим 

органом) та матеріальний як синонім до терміна «джерело права»  

закони [6, с. 162].  

А. Б. Венгеров, цитуючи п. 1 ст. 120 Конституції Російської Фе-

дерації 1993 р., зазначив, що «судді незалежні і підкоряються тільки 

Конституції Російської Федерації та федеральному закону», в якому 

недоречно вжитий термін «закон». «Але тоді виникає запитання, –  

аргументує науковець, – а чому суддя не повинен підкорятися за- 

кону, прийнятому суб’єктом федерації, іншими джерелами права?» 

[2,  с. 408–409].  

«Подібні помилки, – як слушно акцентує Ю. Ф. Прадід, – на 

жаль, трапляються і в українських нормативно-правових актах» 

[6,  с.  162].  

На думку Ю. Ф. Прадіда, яка викладена в статті «Зміст понять 

та значення термінів закон і законність в сучасній юридичній літера-

турі», визначення поняття закону, що подаються у енциклопедичних 

словниках, є неповними, потребують відповідних уточнень. Цей уче-

ний пропонує таке визначення: закон – це «нормативно-правовий акт, 

прийнятий найвищим органом державної влади, який регулює найваж-

ливіші суспільні відносини і має вищу юридичну силу щодо інших 

нормативно-правових актів» [6, с. 163]. Якщо ж ідеться про закон 

як  термін, то Ю. Ф. Прадід, спираючись на визначення, що містяться 

у  тлумачних словниках, пропонує таке своє коротке, порівн.: «закон – 

юридичний акт, прийнятий найвищим органом державної влади» 

[6,  с.  163].  
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Отже, у наведених визначеннях маємо смисли: «акт», «влада», 

«орган», «відносини», «сила», «правовий», «нормативний», «держав-

ний», «суспільний», «найвищий», «регулювання», «інший».  

Концепт «закон» охарактеризований Ю. Степановим у його 

словнику концептів, де описано, як цей концепт сформувався у росій-

ській духовній культурі і російському менталітеті. У зазначеній слов-

никовій статті справедливо наголошено, що концепт «закон» можна 

розглядати у таких аспектах, як 1) юридичний; 2) божий; 3) науковий 

[11, с. 571–600]. Те ж, як бачимо, стосується й української культури 

та  українського менталітету.  

На ґрунті аналізу словникової статті зі словника української  

мови можна виокремити такі основні смисли концепту «закон», що 

характеризують концептосферу права, як-от: «звичай», «обряд», «пра-

вило», «постанова», «веління», «розпорядження», «влада», «сила», 

«держава», «суспільство», «виявлення», «виконання», «втілення», «уста-

леність», «норма», «причина», «наслідок», «сукупність», «зв’язок», 

«діяльність», «справа», «суть», «сутність», «загальнообов’язковість», 

«загальноприйнятність», «неухильність», «відносини», «громадянин», 

«людина», «співжиття», «поведінка», «найвищий», «незаперечний», 

«закономірний», «встановлений», «об’єктивний», «необхідний», «іс-

нуючий», «основний».  

У словниковій статті СУМу до слова «закон» подано і низку 

фразеологізмів, що доповнюють зазначений концепт деякими смисла-

ми, порівн.: іменем закону, тобто владою, наданою діючим законодав-

ством; бути поза законом (перебувати, стояти і т. ін.) – бути позбав-

леним громадянських прав, заступництва з боку державних органів; 

ставити (оголошувати і т. ін.) поза законом кого – позбавляти кого-

небудь громадянських прав, заступництва з боку державних органів 

(...); сухий закон – заборона вживати алкогольні напої [10, т. 3, с. 154–

155]; вовчий закон – про відносини у суспільстві, де панує сваволя  

сильних (...) [10, т. 1, с. 713]. Отже, виокремлюємо такі додаткові сми-

сли: «законодавство», «державний орган», «заступництво», «позбавле-

ний», «громадянський», «заборона», «сваволя», «сильний».  
Висновки. Зі зміною принципів, що конституюють розуміння 

права, змінюється й правова мова, а також формуються певні лексико-
граматичні варіації, оскільки нові ключові слова мають своє специфіч-
не значення, інші можливості синтаксичної сполучуваності і т. д.  
Сучасна дійсність, як відомо, знову активізує проблему трансформації 
юридичної мови. Чинне законодавство, юридична наука та практика 
застосування права оперують поняттями «пріоритет прав та свобод 
людини і громадянина», «розподіл влади», підприємницька діяльність» 
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тощо. Попри це, юридична мова здатна здійснювати і зворотний вплив 
на правову систему суспільства. Річ у тому, що слова, які використо-
вують у процесі конструювання права та його інститутів, задають ті чи 
інші схеми сприйняття довкілля, наприклад: право – справедливість – 
революційна доцільність; право – справедливість – дотримання прав 
людини; покарання – відшкодування за збиток, помста; покарання – 
страх перед відповідальністю; покарання – поновлення соціальної  
несправедливості тощо. Такі концептуальні схеми стають невідділь-
ною частиною суспільної свідомості. Вони виконують роль своєрід- 
ного «культурного реформатора» соціального життя і тією чи іншою 
мірою впливають на прийняття різних нормотворчих і правозасто- 
совних  рішень.  
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Сковронская И. Ю., Юськив Б. М. Отображение концептосферы 

права в языковой концептуальной картине мира 
Рассмотрено некоторые фрагменты концептосферы права, которые 

воспроизводят языковую концептуальную картину мира. Концептосфера пра-
ва содержит, соответственно, концепты из сферы правоведения, к которым 
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прежде всего относятся концепты «право», «закон», «правосудие», «судо- 
производство».  

Отмечено, что с изменением принципов, конституирующих понимание 

права, меняется и правовая речь, а также возникают определенные лексико-

грамматические вариации, поскольку новые ключевые слова имеют свое спе-

цифическое значение, другие возможности синтаксической сочетаемости 

и  т. д. Современная действительность вновь активизирует проблему  

трансформации юридического языка.  

Ключевые слова: концепт, концептосфера права, языковое сознание, 

правосознание.  

 
Skovronska I. Yu., Yuskiv B. M. Display of the law conceptosphere 

in  linguistic conceptual picture of the world 

The article examines some conceptual fragments of law that reflect the 

linguistic conceptual picture of the world. The law conceptosphere includes, 

respectively, concepts from the field of law such as the concept of law, justice, 

judiciary, etc. 

Language is rightly called one of the means that explain spirituality of 

a  man, its system of values, mentality, the way of thinking, the process of generating 

ideas, outlook, behavior. It is the language that defines the way of the division 

of  the  world into one culture or another, the way of its description, interpretation. 

It is through the language that a man describes categories of law, interprets 

the  law.  Language in law is not just a matter of legal technique and stylistics, it is 

a  constructive basis for the existence of law as a kind of social phenomenon. 

Legal  norms are fixed verbally, so in-depth knowledge about the properties of 

a  word allows you to grasp the logic of legal thinking, more deeply understand 

the  systematic construction of law and the mechanisms of its action on the 

consciousness and behavior. The key words of law are always considered to be 

«signals» of certain legal philosophy expressing spiritual and ethical ideals of the 

society and moral principles recognized by human mentality, perceived by legal 

system and verbalized in language. The language reflects the sense of justice 

and  deformations occurring in the society.  

The change of principles that constitute the understanding of law is followed 

by the change of legal language and there is the appearance of certain lexical and 

grammatical variations, since new keywords gain their specific meanings and other 

possibilities of syntactic building. Nowadays reality is known to activate again the 

problem of transformation of legal language. Current legislation, jurisprudence and 

the practice of application of law operate the terms «priority rights and freedoms 

of  an individual and a citizen», «power sharing» «business activities «, etc. At the 

same time legal language is able to carry out an opposite effect on the legal system 

of the society.  

Key words: concept, law conceptosphere, language awareness, legal 

culture.  
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