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ПроБлеМи класиФікації Юридичної 
терМінології та її Переклад 

Стаття присвячена питанню відтворення англомовних термінів 
документів ЮНЕСКО сфери освіти китайською мовою. Розглянуто за-
гальні види класифікацій та характеристику термінів. Виокремлено 
класифікації для подальшого вивчення юридичних термінів. Встановлено, 
що основними труднощами перекладу термінів з англійської українською 
є різниця графічної форми слів та культурні особливості. Виявлено най-
частотніший прийом перекладу англомовних юридичних термінів сфери 
освіти китайською мовою. 

Ключові слова: класифікація, термін, юридичний термін, прийоми пе-
рекладу, еквівалентний переклад. 

Статья посвящена вопросу воссоздания англоязычных терминов тек-
стов документов ЮНЕСКО сферы образования на китайском языке. Рас-
смотрены общие виды классификаций и характеристик терминов. Вы-
делены классификации для дальнейшего изучения юридических терминов. 
Установлено, что основной трудностью при переводе терминов являются 
отличие графической формы слов и культурные особенности. Выявлен 
наи более частый прием перевода англоязычных юридических терминов 
сферы образования на китайский язык. 

Ключевые слова: классификация, термин, юридический термин, при-
емы перевода, эквивалентный перевод. 

The article is dedicated to rendering English variants of the terms that deal 
with educational issues encountered in UNESCO documents into the Chinese 
language. The characteristics and general classifications of terms are given. Clas-
sifications for furtherer study of legal terms are singled out. It is established that 
the main difficulty in translating English terms into the Chinese language is the 
difference in graphic form of the words and cultural features. The most frequent 
way of translating English legal terms that deal with educational issues into the 
Chinese language is outlined. 

Key words: classification, term, legal term, translation methods, lexical 
equivalents. 
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розвиток суспільства, тенденції до розвитку та укріплення між-
народних відносин та укладання угод, договорів, нормативних, 
правничих документів та інші чинники обумовлюють необхідність 
вивчення документації, термінології, особливостей її перекладу. 
важливим чинником для розвитку вищенаведених сфер є квалі-
фіковані спеціалісти, тому велика увага приділяється сфері освіти. 
останнім часом в україні вводяться значні реформи освіти, осно-
вою для таких реформ є також закордонні моделі освіти. саме тому 
вважається актуальним дослідити документи Юнеско щодо за-
хисту прав на освіту та особливу увагу приділити вивченню тер-
мінологічних одиниць. вважається доречним вивчити документи 
Юнеско щодо захисту прав на освіту англійською та китайською 
мовами. 

об’єктом дослідження є переклад термінів документів Юнеско 
з захисту прав на освіту. Предметом дослідження є лексико-граматич-
ні та стилістичні прийоми перекладу термінів документів Юнеско 
з захисту прав на освіту. Метою дослідження є виокремлення класи-
фікацій юридичних термінів та виявлення способів перекладу ан-
гломовних термінів документів Юнеско з захисту прав на освіту 
китайською мовою. Матеріалом дослідження є документи Юнеско 
з питань освіти англійською (загальним об’ємом 88 сторінок) та ки-
тайською мовою (загальним об’ємом 86 сторінок). 

у попередніх дослідах вже було подано визначення понять “тер-
мін”, “терміносистема” та висвітлено основні характеристики, у 
даному дослідженні пропонується вивчити основні класифікації 
термінів та виділити класифікацію для термінів, що зустрічаються у 
документах Юнеско щодо захисту прав на освіту. 

термін “класифікація” визначає поняття двох категорій: процес 
“розподілу” на класи та самі класи. Під класами розуміється “систе-
ма супідрядних понять будь-якої галузі знань або діяльності людини, 
що часто представлена у вигляді різноманітних за формою схем або 
таблиць” [8: 148]. 

“терміни виражають поняття наукової обробленості і властиві 
лише конкретній галузі науки або техніки” [5: 44]. в мовознавстві 
виділяють такі типи термінів: “терміни категорій, загальнонаукові та 
загальнотехнічні терміни, міжгалузеві та спеціальні терміни” [6: 90] 
тощо. 

класифікація термінів ґрунтується на різних критеріях, напри-
клад, походження, структура, форма, сфера вживання, функції тощо. 
Далі розглянемо декілька типів класифікації термінів. 

Лейчик в. М. у своєму посібнику “терміноведення: Предмет, ме-
тоди, структура” наводить різні типи класифікацій термінів [6]. 

одним з типів класифікацій, яку ми вважаємо доречним роз-
глянути у нашій роботі це класифікація за змістовою структурою: 
однозначні та багатозначні терміни [6: 93]. автор також наводить 
лінгвістичну класифікацію за джерелом: з рідної мови, запозичені, 
інтернаціональні та гібридні [6; 94]. науковець виділяє з точки зору 
лексико-граматичного аспекту “терміни — іменники, прикметники, 
дієслова, у тому числі дієприкметники та дієприслівники, прислів-
ники [6: 94]. 

Цікавою та доречною для розгляду видається також історична 
класифікація. виділяють терміни-архаїзми (застарілі терміни та тер-
міносистеми, що “відходять у минуле” за рахунок розвитку научно-
го знання), терміни-історизми (пов’язані з поняттями та реаліями 
різних епох) та терміни-неологізми (терміни та терміносистеми, що 
недавно були сформовані або знаходяться на стадії формування) 
[6: 96]. інший науковець, с. в. Гринев-Гриневич розглядає таку кла-
сифікацію як хронологічну [3: 61]. а з історичного аспекту він виділяє 
споконвічні та запозичені терміни та дає розширену структуру цих 
класів. споконвічні поділяє на непохідні та похідні, які у свою чергу 
складаються з композитних, еліптичних та термінів-абревіатур. Запо-
зичені терміни науковець поділяє на повні запозичення та часткові 
(матеріально запозичені та терміни-кальки) [3: 60–61]. За формою 
науковець виділяє терміни-слова (кореневі, афіксальні та складні) 
та терміни-словосполучення (двоскладні (складаються з двох слів), 
трьоскладні та багатоскладні) [3: 62]. 

Дьяков та інші запропонували наступну класифікацію словотвор-
чих типів термінів [4: 13–14]: 

A. терміни — кореневі слова: 
1. корінна непохідна лексика; 
2. запозичена непохідна лексика, 

B. Похідна лексика: 
1. терміни, утворені за допомогою суфіксації; 
2. терміни, утворені за допомогою префіксації. 
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C. терміни — складні слова. 
D. терміни-словосполучення. 
E. терміни-абревіатури. 
F. Літерні умовні позначення. 
G. символи (знаки) — наприклад, математичні, хімічні, астроно-

мічні та інші символи. 
н. номенклатура. 
За формою виділяють однокомпонентні (одна лексична одиниця) 

та багатокомпонентні (дві та більше лексичні одиниці) терміни [4: 98]. 
у свою чергу науковці поділяють однокомпонентні терміни на [4: 98]: 

– абсолютні інтернаціоналізми (запозичення форми слова зі збе-
реженням його значення); 

– квазіінтернаціоналізми (запозичення тільки значення терміну 
при різній зовнішній формі слова); 

– неінтернаціональні терміни (описовий переклад без збережен-
ня прямого смислового значення слова мови оригіналу); 

– неінтернаціональні запозичення (запозичення форми слова з 
іноземної мови без збереження значення слова мови оригіналу); 

– терміни — часткові інтернаціоналізми (запозичення з додаван-
ням суфікса); 

– описові термінологічні словосполучення з використанням ін-
тернаціонального елемента (часто багатокомпонентні терміни, які 
мають однокомпонентні еквіваленти); 

– національні елементи, що стали інтернаціоналізмами; 
– терміни, утворені шляхом прямого неінтернаціонального запо-

зичення зовнішньої форми, але зі збереженням інтернаціональної 
внутрішньої форми; 

– гібридні терміни (утворені з інтернаціонального елемента та 
елемента рідної мови); 

– терміни, утворені з іншомовного елемента та елемента рідної 
мови. 

Багатокомпонентні терміни у свою чергу поділяють на такі кате-
горії [4: 101–102]: 

– терміни, утворені шляхом буквального перекладу інтернаціо-
нального словосполучення; 

– терміни, утворені шляхом описового перекладу інтернаціо-
нального словосполучення без збереження інтернаціональної вну-

трішньої форми але з частковим збереженням інтернаціональних 
коренів; 

– терміни, утворені шляхом описового перекладу інтернаціональ-
ного словосполучення без збереження інтернаціональної внутріш-
ньої форми, без збереження інтернаціональних коренів. 

у вищезгаданому посібнику в. М. Лейчика можна знайти також 
класифікації стилістичні, соціологічні, наукознавчі, функціональні, 
з нормативності, що виділяють високочастотні, середньочастотні 
та низькочастотні терміни [6]. З точки зору с. в. Гринев-Гриневича 
можна виділити також класифікації з точки зору утворення та розви-
тку, змісту, типів понять, що називають терміни, ступеня абстракції, 
предметної належності, семантичної структури тощо [3]. 

Загальне та ґрунтовне дослідження термінів привело до виділення 
окремих класифікацій юридичної термінології. 

Згідно з великим юридичним словником юридичні терміни поді-
ляють на [1: 619–620]: 

– загальнозначущі терміни (використовуються у повсякденному 
житті, наприклад, culture — 文化, plan — 行动规划, recommendation — 
建议); 

– спеціально-юридичні терміни (мають спеціальний право-
вий зміст, наприклад, resolution — 决议, Executive Board — 执行局, 
International Comission on Education — 教育国际委员会); 

– спеціально-технічні терміни (відображають такі галузі знань як 
техніка, економіка, освіта тощо, наприклад, lifelong education — 终身
教育, higher-education system — 高等教育系统, AIDS — 艾滋病). 

термін, що був утворений за рахунок загальної лексики, як пра-
вило, має відмінне від загальноприйнятого поняття, тобто понят-
тя загального терміну це — “результат штучного втручання людини 
в природний хід розвитку мови” [7: 140].Загальнозначущі терміни 
вживають у всіх сферах діяльності людини від інженерії до буденно-
го життя. однак відмінність культур та правил дотримання офіцій-
ного стилю англомовних країн та китаю дуже відрізняється, тому 
часто загальнозначущі для англійської мови терміни можуть мати 
спеціально-юридичні терміни відповідники у китайській мові, на-
приклад, plan — 行动规划. вивчення спеціально-юридичних термінів 
показало, що ці терміни мають свої еквіваленти у перекладі, проте 
зустрічаються й винятки, наприклад, англомовний термін “officer” 
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перекладається китайським архаїзмом “总务” з метою наголошення 
важливості цієї посади та вираження поваги. До спеціально-техніч-
них термінів слід віднести в першу чергу терміні щодо захисту прав 
на освіту, наприклад, learning environment — 学习环境, education at the 
secondary level — 中等教育 тощо. 

а. а. віландеберг запропонувала класифікацію за теорією степа-
нова [2]: 

– номінуючі (номінують об’єкт, явище або дію, наприклад, basic 
education — 基础教育, relevance of education — 教育的针对性, science — 
科学); 

– уточнюючі (прийменникові терміносполучення, що виражені 
логічними відносинами часу, місця, мети тощо, наприклад, within the 
context of lifelong education –在终身教育范围内; under Programme — 在
计划); 

– регулюючі (терміносполучення з модальними дієсловами, на-
приклад, shall still be bound by the 1983 Convention — 仍受1983年公约
的约束, must in all cases be fulfilled for access to higher education — 入学
基本要求（高等教育）指在任何情况下均应满足的高等教育入学条件). 

у ході дослідження було виявлено, що номінуючі терміни є най-
частотнішими для всіх напрямків, а найрідше у юридичних текстах 
Юнеско з захисту прав на освіту зустрічаються регулюючі терміни. 
При перекладі, як правило, терміні зберігають свою приналежність 
до класу терміну вихідної мови. 

З класифікації науковців а. с. Д’якова, т. р. кияка, З. Б. куделько 
для дослідження юридичних термінів можна виокремити класифіка-
цію для проведення структурного аналізу. таким чином, виділяємо: 

– прості терміни: session — 届; 
– складні терміни: lifelong — 终身, least-developed — 最不发达; 
– терміни-словосполучення: plenary meeting — 全会, Human 

Rights — 人权, educational planning and administration — 教育规划和教
育行政管理. 

однак дослідження показало, що у результаті відтворення англо-
мовних юридичних термінів китайською мовою та за рахунок грама-
тичних та лексичних відмінностей мов, що вивчаються, один й той 
же термін у різних мовах може відноситися до різних категорій. на-
приклад, односкладні англомовні слова education, culture, resolution 
матимуть у китайській мові відповідники — складні терміни: 教育, 文

化, 决议. англомовний термін “Committee” у китаємовних докумен-
тах Юнеско з захисту прав на освіту має форму терміна-словоспо-
лучення “委员会主席团”. 

аналіз юридичних термінів документів Юнеско з захисту прав 
на освіту показав, що у середньому у 50 % випадків при відтворен-
ні досліджуваного матеріалу був використаний еквівалентний пе-
реклад (population — 人口, development — 发展). Це свідчить про те, 
що велика частина термінів — це однозначна лексика, проте інша 
половина термінів залишається без точних відповідників. у таких 
випадках використовують прийоми описового перекладу (national 
capacities — 各国的能力, marginalized youth — 处于社会边缘的青年), 
заміни (subprogramme — 分计划), калькування (developed countries — 
发达国家) тощо. 

впорядкування юридичних термінів сприяє врегулюванню різно-
мовних термінів, виокремленню найбільш доречних способів відтво-
рення термінів для збереження еквівалентності та адекватності тек-
сту перекладу. Проте слід також враховувати не тільки граматичні, а й 
культурні особливості мов, що досліджуються. 

Перспектива дослідження полягає у подальшому вивченні осо-
бливостей перекладу англомовних нормативно-правових актів 
Юнеско сфери захисту прав на освіту китайською мовою. 
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А. О. Федорова 

МоделЮваннЯ сеМантичниХ Процесів 
та еволЮціЙна Модель сеМантики 

Терміни модель і моделювання у лінгвістиці мають досить широкий 
смисловий діапазон, залежний від мети, об’єкта й профілю наукового 
дослідження. Стаття присвячена розгляду спеціальної процедури моде-
лювання семантичних процесів, виведенню й обґрунтуванню поняття 
“еволюційна модель семантики”, зміст і операційні можливості якого 
кардинально відрізняються від сутності й призначення відомого з науко-
вої літератури однойменного феномена. У пропонованому дослідженні цей 
різновид моделювання спрямований на опис динаміки змістового наванта-
ження правових термінів, визначення можливих векторів еволюції семан-
тики на шляху її термінологізації/детермінологізації. Еволюційна модель 
семантики тут має в основі послідовність семем або серій семем, черго-
вість яких визначається з урахуванням ряду параметрів. Типові схеми роз-
витку значення, проілюстровані послідовністю семем, вважаються моде-
лями семантичних законів (еволюційними моделями семантики = ЕМС). 
Їхня функція — пояснення механізму та черговості етапів семантичної 
еволюції системи спільнокореневих слів на шляху їхньої правової спеціа-
лізації, а отже, запропонований у студії досвід моделювання семантич-
них законів відрізняється від досвіду “каталогу семантичних деривацій” 
Г. А. Залізняк, який не має на меті пояснення смислових зрушень, та від 
поняття семантичної деривації, моделей деривації, динамічних моделей, 
розроблених О. В. Падучевою, які також лише констатують зрушення, не 
доводячи його реальність. 

Ключові слова: еволюційна модель семантики (ЕМС), моделювання, 
семантичний закон, семема, (перед)право. 

In Linguistics the terms model and modelling have a vast array of mean-
ings, which depends on the purpose and the object, and the type of the scientific 
research. The article is dedicated to the investigation of a special procedure of 
semantic processes modelling, deducing and substantiating the notion “evo-
lutional semantic model”, the content and operational opportunities of which 
differ drastically from the essence and purpose of the known from the scientific 
literature phenomenon of the same name. In the proposed research this variety 
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