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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню особливостей і характерних ознак 

становлення та функціонування соціально-правничої термінології в українській 

латинськомовній документації XVI-XVII ст.. Правова ситуація, що склалася на 

території сучасної України у XVI-XVII ст., є прикладом дійсно унікального симбіозу 

кількох правових систем, які співіснували у межах однієї держави, навіть одного 

населеного пункту, іноді принципово не вирізняючись ступенем впливовості. 

Розгляд строкатого правового тла  епохи пізнього Середньовіччя та ранньомодерної 

доби дає підґрунтя для діахронічних досліджень багатьох наукових напрямів. У 

контексті вияву багатомовності на теренах соціально-правничої документації слід 

зважати на пов’язаність мовного узусу із застосуванням тієї чи іншої системи права, 

а також регіональну визначеність, що випливала саме із побутування норм права.  

Тогочасна правова система не мала єдиного зводу законів і фактично 

послуговувалася можливостями прецедентності із залученням різних систем права. 

Джерела права, які використовувалися усіма учасниками правових процесів, були 

різними за часом та територією творення, логічно різноплановою була й реалізація 

мовного вираження юридичних документів. Але у зазначений період латинська мова 

більшою чи меншою мірою присутня у досить значній кількості засвідчених 

джерелами документів, що діяли в Україні. Тож, саме латинськомовна соціально-

правнича термінологія унаочнює та презентує усі дієві на той час на українських 

територіях системи права. 

Необхідність застосування більш сформованих правових систем Польської 

держави і Великого князівства Литовського, з одного боку, можливо, уповільнили 

процес формування власне національної української термінології, але з іншого – для 

ще остаточно не сформованої держави своєрідна рецепція основного понятійного 

апарату за посередництвом правових систем інших країн стала праосновою для 

формування необхідної для сприйняття бази основоположних понять  майбутнього 

законодавства вже української держави. На українських територіях у той час 

формується специфічна, поміксована, але взаємоузгоджена та подекуди 

взаємообумовлена правова мова, на яку впливає значна кількість 

екстралінгвістичних чинників: строкатий етнічний склад, адміністративно-соціальна 

структура домінантних країн тощо. Лексика латинської мови як матеріал для 

формування понятійно-категоріального апарату термінологічної системи римського 

права, особливо цивільного, стає найбільш придатною та уніфікуючою для 

вираження усіх потреб правотворення.  

Латинська мова у той час ні для кого не була рідною розмовною, але при цьому 

виконувала функції спільної, об’єднавчої, зрозумілої для більшості (насамперед у 

юридичній сфері) мови. І такий активний процес запозичень у термінологію, а отже, 

й лексичну систему мови, лише підтверджує, що вона не була «мертвою», а мала 

роль lingua franca для тогочасної європейської спільноти.  

Актуальність дослідження зумовлена недостатньою вивченістю 

латинськомовної соціально-правничої термінології в українській документації XVI-

XVII ст. та відсутністю комплексних досліджень за темою, необхідністю дослідження 

лексико-семантичного та граматичного складу цього термінологічного пласту, 

виявлення лексико-семантичних груп зазначених термінів з огляду на особливість 

тогочасної правової системи, точніше – систем, що одночасно діяли на українських 
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територіях. Виявлення загальних закономірностей використання, специфіки 

побутування та становлення соціально-правничої термінології, особливостей 

семантичного наповнення окремих термінів у контексті використання різними 

системами права, зважаючи на ряд хронологічних, територіальних, етнічних, 

релігійних та соціальних маркерів, є актуальним для фахівців широкого кола сучасних 

наук. До роботи було залучено значну кількість латинськомовних документів 

Правобережної та Лівобережної України (зокрема й фамільних фондів), деякі джерела 

вперше стали матеріалом наукового філологічного опрацювання. Таке дослідження є 

перспективним з огляду на можливість використання його результатів для подальшого 

теоретичного та практичного освоєння збереженої документації і, відповідно, 

джерелознавчих, історичних, юридичних, мовознавчих досліджень. 

Матеріалом дослідження є укладена авторкою картотека латинськомовних 

термінів із документів, що охоплюють часовий проміжок XVI-XVII ст. і були створені 

на території України. 

Джерельною базою  для дослідження слугували документи, що зберігаються у 

ЦДІА в м. Києві (із урахуванням приєднаних архівних фондів м. Харкова). Найбільшу 

кількість використаних у роботі латинськомовних текстів виявлено у фамільних 

фондах Максимовичів (Ф. 2038 од. зб. 1227 – документи датовані з 1569 року),  а 

також у колекціях документів «Нова серія» та «Серія Б» (документів з історії України 

XVI-XVIII ст.  (1544-1885 рр.). Значною мірою у роботі використано видані і доступні 

широкому загалу читачів латинськомовні «Привілеї міста Львова», «Привілеї 

нацгромад Львова», «Економічні привілеї Львова», збірки документів: «Торгівля на 

Україні. XIV – середина XVII століття. Волинь і Наддніпрянщина», «Волинські 

грамоти XVI ст.», «Джерела з історії Національно-визвольної війни українського 

народу 1648–1658 рр.», «Пакти і Конституції Української козацької держави». Для 

аналізу досліджуваної термінології також були використані дослідження лінгвістів, 

істориків, археологів, літературознавців, деякі латинськомовні твори публіцистичного 

жанру Станіслава Оріховського, а також лексикографічні джерела («Słownik 

polszczyzny XVI wieku», «Словарь древнего актового языка Северо-Западного края и 

Царства Польского»  Н. Горбачевського,  «Справочный словарь юридических 

терминов древней актового языка Юго-Западной России» І. Новицького тощо). 

Роль середньовічної латини у Західній Європі, романо-латинський білінгвізм 

розглядав у своїх роботах відомий український мовознавець, культуролог 

М. Собуцький. Особливості мовно-історичного перебігу та багатомовність у східно-

слов'янському середовищі серед інших досліджувала італійський історик Дж. Броджі-

Беркофф. На українських теренах вивченню середньовічної та ранньомодерної 

латинської мови та різноманітних її проявів та реалізацій присвятили свої роботи 

Н. Безбородько (соціально-політична лексика на матеріалі трактатів українських 

філософів), Н. Бойко (дослідження латинськомовних інскрипцій), Х. Кондаурова 

(різновиди латинськомовної документації), О. Косіцька (документація Греко-

католицької церкви), О. Кощій (новолатинська поезія, розвиток лексичної системи) , 

М. Ластовець (латинськомовна література XVІІ ‒ поч. XVІІІ ст.), О. Лефтерова 

(палеографія, народна латина, пресупозитивність, фонова інформація у 

латинськомовних творах), Ф. Луцька-Литвак (соціально-політична лексика), 

О. Ситько (новолатинська поезія), О. Циганок (Савчук) (латинськомовні епітафії), 

Л. Шевченко-Савчинська (етикетна поезія, латинськомовна література, 
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«інтелектуальна» проза), Р. Щербина (українська латинськомовна історіографія 

середини XVII ст.) тощо. Дослідженню саме юридичної латинської мови на 

українському матеріалі присвятили свої праці В. Миронова (граматико-

синтаксичний аналіз актової латинської мови) та Н. Яковенко (соціальна 

термінологія, палеографічні дослідження). Роботи з аналізу юридичної лексики 

української мови у діахронії, здійснені С. Гриценко (аналіз становлення лексичної 

системи української мови в історичному аспекті, юридична термінологія) , та 

з’ясування етапів становлення української юридичної термінології, реалізовані у 

працях Н. Артикуци (класифікація та історія становлення української юридичної 

термінології), теж містять важливі для аналізу теми матеріали та висновки. Цінними 

осередками наукових здобутків у галузі дослідження пізньосередньовічної та 

ранньомодерної латини є колективні праці, присвячені цьому питанню, створені 

українськими науковцями та під егідою знаних дослідниць-медієвісток Дж. Броджі-

Беркоф та Дж. С’єдіної. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконане в межах наукової теми Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та літератури народів 

світу: взаємодія та самобутність» (номер державної реєстрації – 11БФ 044-01). 

Мета дисертаційної роботи полягає у комплексному структурно-лінгвістичному 

аналізі та виявленні особливостей становлення і функціонування соціально-правничої 

термінології українського латинськомовного документа XVI-XVII ст.. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

• виявити сфери застосування та особливості функціонування латинської мови в 

Україні XVI-XVII ст.; 

• охарактеризувати унікальну правову ситуацію на українських землях XVI-

XVII ст. та зауважити роль латинської мови як юридичної lingua franca у тогочасному 

праві; 

• дослідити джерела історичних досліджень юридичної термінології та дати 

структурно-видову та типологічну характеристику латинськомовних документів XVI-

XVII ст.; 

• схарактеризувати особливості архітектоніки тогочасного латинськомовного 

документа та виявити найбільш інформативні для дослідження соціально-правничої 

термінології клаузули; 

• визначити критерії систематизації, методи та способи історико-філологічного 

дослідження соціально-правничої термінології; 

• здійснити лексико-семантичний аналіз латинськомовних соціально-правничих 

термінів українського документа XVI-XVII ст., виділити та проаналізувати лексико-

семантичні групи латинськомовних термінів в українському документі; 

• дати визначення поняття «право» у юридичній практиці XVI-XVII ст.; 

визначити латинськомовні терміни на означення  соціально-правничого статусу, 

адміністративну та судову термінологію у документації аналізованого періоду; 

• охарактеризувати латинськомовну соціально-правничу термінологію XVI-XVII 

ст. як унікальний вияв уніфікованої системи права. 

Об’єктом дослідження є соціально-правнича термінологія українських 

латинськомовних документів XVI-XVII ст. у процесі її становлення. 
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Предметом дослідження виступають особливості та закономірності становлення 

та функціонування соціально-правничих термінів в українських латинськомовних 

документах  XVI-XVII ст..  

Методи дослідження. Відповідно до поставлених мети і завдань у роботі 

використовуються такі методи дослідження: у якості основного використано описовий 

метод, що передбачає застосування прийомів спостереження, ідентифікації, інтерпретації, 

узагальнення та типологізації; лінгвокультурологічний – для виявлення актуальних 

позамовних чинників, які впливають на формування термінологічних одиниць. Також 

застосовано метод суцільної вибірки – для виявлення термінологічних одиниць; метод 

текстологічного аналізу – для  з'ясування структури текстів латинськомовних документів; 

метод контекстуального та компонентного аналізу – для  з'ясування семантики окремих 

лексем; метод кількісно-якісного аналізу – для здійснення необхідних підрахунків та 

з'ясування кількісних співвідношень; системно-кваліфікаційний метод – для дослідження 

закономірностей поділу термінологічних одиниць на тематичні та лексико-семантичні 

групи. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у тому, що вперше здійснено 

комплексне дослідження латинськомовної соціально-правничої термінології XVI-

XVII ст., зафіксованої у документації українського походження, вперше комплексно 

окреслено специфіку функціонування, використання та творення соціальних і 

правничих термінів вказаного періоду у їх історичному розвитку. Вперше в 

українській лінгвістиці для опрацювання соціально-правничої термінології було 

залучено латинськомовну документацію Правобережної та Лівобережної України 

(зокрема й фамільних фондів). У роботі класифіковано латинськомовні соціально-

правничі терміни відповідно до галузей права, досліджено та охарактеризовано 

найбільш інформативні для виявлення та подальшого опрацювання аналізованого 

термінологічного пласту частини документа (клаузули). Подана робота містить 

філологічний аналіз історичного розвитку ряду соціально-правничих термінів, які 

вперше підлягають такому розгляду. Результати даного дослідження суттєво 

розширюють та уточнюють комплекс відомостей про лексичну складову українського 

різновиду пізньосередньовічної та ранньомодерної латини XVI-XVII ст.. 

Теоретичне значення дисертації зумовлюється тим, що результати дослідження 

сприятимуть поглибленню знань про закономірності виникнення та розвитку специфічних 

ознак, характерних для латинськомовної термінології в XVI-XVII ст., створенню підґрунтя 

для подальшого дослідження мовного оформлення тогочасної документації та виявлення 

рис, притаманних різним системам права, що співвіснували на тоді у юридичній практиці. 

Здійснене дослідження є доповненням до вирішення проблем теорії мовних контактів, 

пов’язаних із дослідженням механізмів впливу лексичної системи однієї мови на іншу. 

Отримані результати є внеском до глибшого вивчення правничої лінгвістики (завдяки 

виявленню основоположних функціональних та структурних особливостей юридичної 

мови латинськомовного документа XVI-XVII ст.), історичного термінознавства (з’ясовано 

семантичні зміни низки термінів в історичному розвої), історіографії (зокрема завдяки 

окресленню функціональних та структурних рис латинськомовної документації). 

Проведене дослідження може бути основою для подальших наукових розвідок, пов’язаних 

із проблематикою функціонування латинської мови на території України у різних сферах 

соціально-політичного життя, з’ясуванню ролі та функціональних характеристик 

латинськомовної документації впродовж XVI-XVII ст.. 
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Практична цінність дослідження визначається можливістю використання 

результатів та висновків у теоретичних і практичних курсах із правничої лінгвістики, 

лінгвостилістики та лінгвокультурології, у нормативних курсах та спецкурсах з історії 

латинської мови, юридичної латини, римської культури та римського права. Матеріали 

дослідження можуть бути застосовані при підготовці спеціальних навчально-методичних 

посібників із правничої лінгвістики, історії латинської мови та термінології. Текст та 

основні положення дослідження можуть бути використані юрислінгвістами, 

мовознавцями, культорологами та іншими фахівцями при вивченні українських 

латинськомовних джерел XVI-XVII ст.. Матеріали дослідження у подальшому можуть 

бути долучені до зібрання та систематизації латинськомовних термінів української 

документації для укладання термінологічних словників, що стануть у пригоді в 

перекладацькій практиці. 

Основний внесок здобувача. Всі результати наукового дослідження отримані 

дисертантом особисто, всі публікації одноосібні. 

Апробація основних положень і результатів дисертації. Основні теоретичні 

положення та практичні результати висвітлено у доповідях, виголошених на 12 

наукових конференціях: Міжнародній науковій конференції до 75-річчя доктора 

філологічних наук професора Станіслава Володимировича Семчинського (1931-1999) (Київ, 

17-18 травня 2006 р.), VІII Міжнародній науково-практичній конференції «Гуманітарні 

проблеми становлення сучасного фахівця» (Київ, Гуманітарний інститут НАУ, 22-23 

березня 2007 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Взаємодія одиниць 

мови й мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і 

методичний аспекти» (Київ, НТУУ «КПІ», 28 березня 2014 р.), Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми протидії правопорушенням та злочинам у 

сфері громадської безпеки» (Дніпропетровськ, 22 жовтня 2010 р.), ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-

когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти», (Київ, НТУУ 

«КПІ», 28 квітня 2015 р.), LXXV Науковій конференції професорсько-викладацького 

складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів 

університету (Київ, НТУ, 2019 р.), ІІІ Всеукраїнських наукових читаннях за участю 

молодих учених «Філологія початку XXІ сторіччя: традиції та новаторство» (Київ, 4 

квітня 2019 р.), Міжнародній науковій коніеренції «Scientific and Professional Conference 

Philology and Linguistics in the Digital Age» (Будапешт, 31 травня 2019 р.), Міжнародній 

науковій конференції «Scientific and Professional Conference Urgent problems of Philology and 

Linguistics» (Будапешт, 3 листопада 2019 р.), X Міжнародній науково-практичній 

конференції «Modern approaches to the introduction of science into practice» (США, Сан-

Франциско, 30-31 березня 2020 р.), XVII Міжнародній науково-практичній 

конференції «Science, trends and perspectives» (Японія, Токіо, 18-19 травня 2020 р.), 

Міжнародній онлайн-конференції «Лінгвістика XXI століття: сучасний стан і 

перспективи розвитку», присвяченій 90-річному ювілею доктора філологічних наук, 

професора Станіслава Володимировича Семчинського, (Київ, Інститут філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 18 травня 2021 р.). 

Публікації. Результати дослідження оприлюднено у 8 публікаціях, серед яких 5 

статей у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань 

України, 2 – у закордонних наукових виданнях, проіндексованих у міжнародних 

наукометричних базах, 1 – у колективній монографії. 
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Структура та обсяг. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів із 

висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаної літератури 

(449 позицій, з яких 98 – іноземними мовами), списку джерел ілюстративного 

матеріалу (14 позицій) та додатків. Основний текст викладено на 266 сторінках. 

Загальний обсяг дисертації – 335 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено зв’язок теми 

дослідження з науковою проблематикою Інституту філології, уточнено матеріал 

дослідження, сформульовано мету, завдання, визначено об’єкт, предмет і методи 

дослідження, розкрито наукову новизну, окреслено теоретичне та практичне 

значення дисертації, наведено дані про апробацію її результатів, публікації, 

структуру та обсяг. 

У першому розділі «Функціонування латинської мови в Україні XVI-XVII  

століть» здійснено теоретичне осмислення ролі та функцій латинської мови у різних 

сферах життя населення українських територій у XVI-XVII ст., охарактеризовано 

причини та способи  реалізації латинською мовою функцій міжнародної мови та мови 

міжетнічного спілкування у соціально-правничому сегменті, виявлено унікальні риси 

правової ситуації, що склалася на українських землях у XVI-XVII ст.  

Протягом XVI-XVII ст. Україна пройшла складний шлях від розрізненого 

територіально та ментально, етнічно неоднорідного населення, що проживало на 

землях різних держав, до появи паростків не лише етнічної, але й національної 

самосвідомості. У цей час можна охарактеризувати етапи зародження, формування і 

видозміни різних форм існування державної організації, яка ще довго являє собою 

сукупність роздроблених регіонів та провінцій. Латинська мова у XVI-XVII ст. 

виконувала роль lingua franca у європейському суспільстві – мова науки, освіти і 

права, зрозуміла більшості освічених верств. Унікальність ролі, покладеної на 

латинську мову у досліджуваному періоді, насамперед полягала в уможливленні 

певної уніфікації міжнародної дипломатично-юридичної термінології та створенні 

термінологічного базису юридичної науки. Звичайно, вирішальним у цьому був рівень 

сформованості римського права, значною мірою реціпійованого європейською 

наукою, але у поєднанні із іншими джерелами права саме латинській термінології 

судилося стати інструментом для практичної інкорпорації місцевих систем права до 

загальноєвропейських. Міра вияву уніфікації різних систем права у різних регіонах 

була відмінною. На українських теренах основою соціально-правничої системи стали: 

звичаєве право (норми якого діяли до першої половини XIX ст., і численні посилання 

на які зустрічаються й у Зводі «Прав, за якими судиться народ малоросійський» 1743 

року), з-поміж польсько-литовських джерел права варто виокремити Литовські 

статути 1529, 1566 та 1588 років, збірники магдебурзького права (так звані «ручні 

книги» в українських судах польсько-литовського періоду), усе більшого значення 

набувають нормативні акти гетьманської влади (значення їх значно зростає вже у 

пізніші часи у XVIII столітті). 

Правове становище середньовічних українських земель є надзвичайно цікавим 

прикладом симбіозу кількох правових систем. Унікальна правова ситуація 

спричинювала, з одного боку, труднощі у роботі судів та державних органів влади, 

уможливлювала прийняття дещо суперечливих рішень, базованих на відмінних 
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джерелах права, хоча з-поміж іншого – сприяла творенню строкатої, але уніфікованої 

системи права, універсальним засобом для функціонування якої стала латинська 

лексика і римська термінологічна база (особливо значення набула саме писемна 

фіксація).  

Латинськомовна соціально-правнича термінологія на українських землях стала 

живим організмом, що формувався, видозмінювався та зазнавав повсякчасних впливів 

з боку слов’янських (руської, польської) мов, збагачувалась лексемами  на позначення 

реалій та понять, характерних для життя різних етнічних спільнот (єврейської, 

вірменської тощо).  

У другому розділі «Типологічна класифікація джерел та теоретичні засади 

дослідження латинськомовної соціально-правничої термінології в Україні XVI-XVII  

століть» проаналізовано джерела історичних досліджень юридичної термінології, 

досліджено палеографічні опрацювання латинськомовних джерел, здійснено 

структурно-видову та типологічно-видову класифікацію латинськомовних документів 

XVI-XVII  століть, критично розглянуто існуючі погляди на природу та зміст понять 

термін і термінологія, визначено основні критерії систематизації, методи та способи 

історико-філологічного дослідження соціально-правничої термінології. Найбільш 

репрезентативними для виявлення правничої та соціальної термінології з-поміж 

середньовічних і ранньомодерних першоджерел є юридичні документи тієї епохи: 

документи дипломатичного характеру, загальні і партикулярні привілейні грамоти, 

уставні земські грамоти, постанови сеймів та сеймиків, жалувані грамоти, люстрації, 

канонічна документація, інвентарі, заповіти, дарчі; акти та угоди щодо оренди, 

продажу та купівлі маєтків і земельних угідь, документація, пов’язана із борговими 

зобов'язаннями, судові рішення та поточні записи, привілеї. Загалом важливе 

значення мають архіви метрик та канцелярій, що містили копії значної частини 

документів, створених в аналізовані часи, монастирські архіви. Щодо 

латинськомовних джерел українського походження особливо цінними є також 

приватні архіви, які з часом формувалися у резиденціях окремих великих магнатів. 

Дослідження латинської писемності переважно стосуються Правобережної України, 

але певною мірою припускається екстраполяція висновків і щодо України 

Лівобережної. Пов’язано це насамперед із більшою кількістю збережених та 

досліджених, введених до наукового обігу джерел. Крім того, можна припускати, що 

латинськомовних пам’яток на Правобережжі і створено було значно більше. 

Дипломатичні традиції діловодства не спричинювали повної тотожності у 

викладі змісту та оформленні документів, хоча у великих канцеляріях загального 

порядку дотримувалися частіше, зокрема й завдяки наявності формулярників – 

регламентованих взірців чи посібників, що слугували зразками для канцеляристів під 

час укладання текстів записів різних видів і типів документації та зумовлювали до 

певної міри уніфіковане вживання відповідної термінології. Зміна та розвиток 

формулярів записів із часом більше спричинювалися різноманітністю обставин та 

реалій, тож скоріше стосувалися змістового наповнення, а не формальностей викладу. 

Тож, звичайно, і динаміку та якісні зміни у розвитку та становленні соціально-

правничої термінології варто відслідковувати, насамперед опираючись на 

дослідження лексичного оформлення клаузул із найбільш можливою кількістю 

варіативних відхилень. Так, пласт соціальної термінології більшою мірою 

репрезентований у клаузулах інтитуляції, списку членів уряду і присяжних та 
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підписах.  

Дослідження окремих семантичних груп соціально-правничої термінології XVI-

XVII століть часто передбачає фокусування лише на певній клаузулі, або ж кількох 

частинах документа. Так, найбагатший матеріал для аналізу термінологічних 

найменувань світських та церковних посад різного рівня відображено у клаузулах 

інтитуляції, нарації, інскрипції та петиції. Для виділення правових термінів із 

пенітенціарним значенням можна обмежитись виділенням лише клаузули санкції. А 

от для виокремлення найбільшої кількості термінів, що з’являються внаслідок 

взаємодії класичної латинської термінології та термінів звичаєвого права, або таких, 

які з’являються у результаті взаємодії латинської та місцевих мов, чи просто 

новотворів, найбільш інформативними є клаузули нарації та, особливо, 

факультативної клаузули субскрипції, адже саме вони більшою мірою базувалися на 

свідченнях учасників судових процесів, а отже, більш вірогідним є припущення про 

те, що під час запису відповідальна особа найменше мала можливостей для заміни 

термінологізованої лексики на нормативні терміни (іноді також із метою 

якнайточнішої фіксації свідчень).  

Найпродуктивнішим для дослідження лексичного матеріалу та подальшого 

аналізу становлення та функціонування соціально-правничої термінології є метод 

компонентного аналізу. При дослідженні юридичної термінології застосування методу 

компонентного аналізу має особливе значення у контексті аналізу системи соціальних 

та правничих термінів в їх історичному розвитку, тобто при вивченні власне історико-

правових термінів: актуальних та вживаних сьогодні і таких, що вже стали архаїзмами 

як терміни. 

У третьому розділі «Становлення терміносистеми соціально-правничих 

документів. Лексико-семантичне групування та аналіз функціонування 

латинськомовнх соціально-правничих термінів українського документа XVI-

XVII століть» виділено основні лексико-семантичні групи латинськомовних термінів 

української документації XVI-XVII ст., проаналізовано визначення поняття права у 

тогочасній документації, терміни на позначення соціальної, етнічної та релігійної 

приналежності, групи термінів адміністративного, трудового, канонічного, судового, 

кримінального, цивільного, майнового, економічного, митного, податкового і 

торговельного права, визначено терміни на позначення різновидів документів. 

Розгляду термінів кожної лексико-семантичної групи присвячено окремий підрозділ 

роботи. Аналізуються загальні характеристики, обставини та причини формування 

груп термінів, а також етимологія, функції й особливості побутування і використання 

окремих термінів кожної лексико-семантичної групи.  

Основний масив латинськомовних матеріалів, створених в Україні – це 

документи для врегулювання соціально-правничих взаємин. Взаємин людей різного 

стану, національної та професійної приналежності. 

Значною мірою термінологізований лексичний інструментарій канцеляристів не 

завжди міг задовольнити потребу в означенні конкретних реалій  чи явищ. За умов не 

надто мобільного інформаційного обміну прецедентні випадки номінації та 

використання нових або не часто вживаних лексем, разом із існуючою ситуацією 

багатомовності, створювали усі підстави для поповнення юридичної  мови 

новотворами та поширенню термінологічної синонімії.  

У результаті класифікації соціально-правничої термінології на матеріалі 
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документації XVI-XVII ст. українського походження виділено такі основних групи 

термінів: терміни, пов’язані із застосуванням певних норм та на позначення реалій 

національно-етнічного та звичаєвого права; терміни на означення соціально-

правничого статусу; терміни на позначення етнічної та релігійної приналежності; 

 терміни канонічного, адміністративного, трудового, кримінального цивільного, 

майнового, економічного, митного, податкового, комерційного права, різновиди 

документів. 

 Після опрацювання матеріалу дослідження та здійснення історико-філологічного 

аналізу виділеної термінології було з’ясовано особливості вживання, зміни семантики 

у діахронії та лексико-граматичні ознаки проаналізованих термінів. З-поміж інших 

варто виділити такі висновки. Найбільш яскравими є термінологізовані лексеми, 

вживані у документації, пов’язаній із етнічно та конфесійно відосібленими громадами, 

що часто використовували кілька систем права, кожна з яких послуговувалася своєю 

термінологією. Виокремлюється цілий пласт термінології, вживаної у різних галузях 

права (цивільному, адміністративному, земельному тощо) та такої, що стосується 

виключно певної етнічної громади. Звичайно, взаємодія представників різних 

етнічних громад повсякчас вимагала урегулювання на законодавчому рівні. І тут стає 

у пригоді міське Магдебурзьке право. Досліджено взаємозв’язок термінів на 

позначення міського німецького права та з’ясовано, що на початкових етапах 

існування терміни ius Teutonicum, ius Maideburgense та ius Saxonum можна сприймати 

як синонімічні, оскільки вони не містили принципово відмінні постулати. 

Найбільшого ж поширення на українських землях набуває означення Maideburgensis. 

Необхідність поєднання та урахування норм міського та звичаєвого (зокрема 

вірменського) права зумовлювала встановлення правил спільного «правового 

конгломерату». Одна особа могла підпорядковуватися кільком правовим системам, 

як-от вірменин за етнічною ознакою, який підпорядковувався своїй громаді, мав 

також статус жителя міста на магдебурзькому праві, а отже, і підлягав покаранням 

відповідно до німецького права. Латинськомовна документація в XVI-XVII ст. 

найчастіше засвідчує вживання прикметника магдебурзький на позначення міського 

права. Цікаво також, що на теренах великих багатонаціональних міст, вочевидь на 

противагу праву звичаєвому, етнічному з’являється означення міського права, 

пов’язане із назвою самого міста, наприклад, ius civilе Leopoliensе – право львівське. 

Поряд із означенням етнічної та релігійної приналежності у документах часто 

визначається соціальний ранг особи або групи осіб, про яких йдеться. Так, найбільш 

загальним є розділення на людей «вищого» та «нижчого» рангу, але також 

означувався статус відповідно до походження, належності до певного соціального 

стану та майнової категорії, зокрема використовувалися й терміни на позначення 

урядових та адміністративних посад, титули, професійні означення тощо (dignitatis, 

status, conditio, majestas та ін.). На правовому рівні виділялися мешканці міст, які мали 

свої окремі права (із відповідною стратифікацією через урахування й інших станово-

етнічних характеристик). Cинонімічними виступають лексеми urbs та civitas і 

відповідні кореневі морфеми у похідних словах, як-от civis та suburbanus. 

Принциповими були також означення у документах певних матеріальних 

спроможностей особи або ж кола осіб (personae obtentae, possessionatae, possessae). 

Впливовість найвищої знаті на українських теренах історично пояснювалася 

спадковістю статусу. Але в аналізований період XVI-XVII століть наявність славних 
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пращурів  уже не є такою переконливою для ієрархічного становища. Особливого 

значення, окрім цього, набуває фінансова складова, якою насамперед підкріплюється 

авторитет та влада, «значущість» магната традиційно пояснюється його фінансовим 

потенціалом.  

На відміну від терміна ordo equestris та інших термінологічних словосполучень із 

іменником ordo у документації українського походження значно більш вживаною є 

конструкція nobile genus (у документах частіше використовується на означення 

польських шляхтичів), сталий епітет nobilіs та похідний іменник nobilіtаs надзвичайно 

поширені: «nobilitas Ruthena». Варто зауважити, що у XIV-XV століттях 

термінологічно регульоване розрізнення станів існувало насамперед для того, щоб 

максимально диференціювати знать місцеву (часто виокремити польську шляхту) та 

вилучити з вищих кіл іноземців, чужинців, але також не допускати вихідців із інших 

регіонів до значимих впливових посад. А от пізніше, у XVІ-XVІІ століттях, у 

польській документації акцентним стає розділення між давніми представниками 

польського благородного стану (принаймні тими, хто вже був народженим у сім’ях 

шляхетських) та нобілітованими недавно поляками. Різниться, зокрема, й акцент на 

важливості кожної із частин формули «gente, … natione…». Широковживана у XIX ст. 

до того ця формула на означення полонізованих русинів вживається нечасто. У 

проаналізованих документах XVI-XVII ст. ідентифікуюча формула «gente Ruthenus, 

natione Polonus» не використовується. Протиставлення чи уточнення базується на 

інших маркерах, найчастіше показовою є релігійна складова (perfidus Armenus, 

Ruthenus, Iudeus, Ruthenicus, Leopoliensіs, Roxolanіus, Roxolaniae vigore, Christianus, 

perfidus, sectа, Сatholicus, Graecus, Orthodoxus, fides Romanаe, Unitus, disunitus, 

Graecus Latino Unitus, Ruthenus Latino Unitus, communitas, pars nationis, universitas, 

natio, gens, Roma (Servitica roma, Ungrica roma), Servus).  

Саме урахування усього загалу диференційних ознак на визначення соціально-

майнового статусу спричинювало наявність кількох, на перший погляд, майже 

синонімічних лексем-термінів, як-от: conditio, dignitas, praeminentia, status. Найнижчі 

верстви населення представлені в історичних джерелах вкрай незначною мірою, але 

такі категорії людей завжди існували і складали, можливо, не найменшу за кількістю 

групу, тож без урахування соціально найнижчих верств населення аналіз соціально-

правничої структури вочевидь хибуватиме на повноту. Однією з таких груп, 

найбільшою мірою презентованою у середньовічному та ранньомодерному місті, були 

жебраки. Окрім найменувань представників найнижчих верств (kmeto, famulus servilis, 

famul, famulatrix, servus apreciatus, pauper, homо otiosus, homо vagabundі, homо nullо 

servitiо artificiis addictus, ancilla, illiber, proprius, mancipius тощо) у дисертаційній 

роботі було розглянуто ряд термінів на позначення статусу усередині цієї спільноти 

(starosta mendicorum, judex pedanus). 

До появи Інкотермів та всесвітньо визнаних leges mercatoriae торговельні 

стосунки визначалися переважно місцевими правилами та документами, у яких часто 

відображалися особливості та найбільш актуальні питання торгівлі (митне право, 

дорожній примус, маркування, протекційна документація та ін.). Тож, для відтворення 

соціально-правничих взаємин ці відомості є надзвичайно актуальними, а отже, й 

відображення їх у документації демонструє цікавий матеріал для дослідження 

термінології торговельного права. Це не найбільша група за кількістю, але саме вона 

містить найбільшу кількість екзотизмів та запозичених і не адаптованих до 
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граматичних норм латинської мови лексем. З-поміж основних груп термінів 

торговельного права було проаналізовано терміни на означення процесу продажу-

купівлі та його виконавців (comercia, resignatio, negotiatio, mercatio, res mercatoriae, 

venditio, revenditio, emptor, concordia, ordinacio, hospis, advena extraneus, hospitium), 

зокрема терміни на позначення продажу у шинках та продаж алкогольних напоїв 

(cauponaria, propinatio), терміни на позначення місць проведення та організації 

продажу (forum, nundinaе, diversorium, caupona, officina, maccella, pannicidium, fenestra 

тощо), деякі специфічні терміни на позначення тари, маркування, одиниць 

вимірювання тощо (pannus, petiа, ligamentum, dolium, congius, cuppа, sztuka, sigillum, 

signum, signetum тощо). Також саме торговельній документації характерне 

використання типових дієслів, що уніфікуються та співвідносяться із певними 

групами документів, що, звичайно, зумовлено збільшенням документообігу та 

запозиченням канцеляристами вже існуючих документів у якості прикладів. На 

українських територіях ще з початку XIV ст. підлягала досить чіткій регламентації 

торгівля і зовнішня, і внутрішня, реалізуючись у системі мит та податків (у тому числі 

регламентувалися та підлягали омитненню складське право та «дорожній примус»), 

при цьому нерідко влада вдавалася до законодавчого виокремлення місцевих купців, 

частіше підтримуючи саме їх, а не прибулих. Формувалася система економічних та 

торговельних зв’язків, яка охоплювала не лише внутрішню, але й зовнішню торгівлю 

із європейськими та східними купцями (т. зв. левантійська торгівля). Сприяла 

економічному піднесенню міст та поселень близькість до гостинців – великих доріг 

вздовж основних торгових шляхів. Активні торговельні зв’язки спричинювали 

унормування норм митного та податкового права, а разом із тим і відповідної 

термінології, адже точність визначення та лексичної передачі обумовлювала чіткість 

реалізації діючих законів. Тож, уживані ще з античних часів терміни набувають 

нового осмислення та семантичного уточнення (onus, datio, contributio, donativa, 

gravamen, expensа, census, exactio, solutio, teloneum, custodiariae, vigiliae, expeditio 

armatura, onus civile, statio, libertacia, transitus, dispartitio). 

Відповідно до кількісних підрахунків, з-поміж 664 розглянутих термінів, 

кількісно найпотужнішим є пласт термінів адміністративно-трудового права (40%), 

значною є кількість термінів канонічного права (12%) та термінів на означення 

соціально-правничого статусу і таких, що позначають реалії національно-етнічного та 

звичаєвого права, зафіксовані у документації (10%), дещо меншою за загальною 

кількістю, але такою ж цікавою за наповненням (екзотизми, запозичення і т. п.) є 

група термінів торговельного права (7%) та терміни, вживані на позначення етнічної 

та релігійної приналежності (6%), майже рівною за кількістю є група термінів 

судового права (7%), найменше в опрацьованих джерелах виявлено термінів на 

позначення різновидів документів (4%) та термінів митного і податкового права (3%), 

однак ці групи містять чимало цікавих для історико-семантичного аналізу лексичних 

одиниць.  
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ВИСНОВКИ 

У результаті проведеного дослідження було сформовано теоретичну та 

практичну основу на підтвердження таких основних висновків щодо 

охарактеризування процесу становлення та визначення особливостей розвитку 

латинськомовної соціально-правничої термінології, вживаної у документації 

українського походження у XVI-XVII ст.: 

1. Уконкретнено, що для означення характерних процесів формування та 

розвитку лексичного складу латинської мови варто враховувати сфери застосування 

та особливості функціонування її в Україні XVI-XVII ст., що виявляються в 

активному залученні у царині освіти, науки, літературної творчості, релігії, 

фрагментарному використанні і в інших сферах, особливо – у діловодстві, що 

спричинює наявність значної кількості збереженого мовного матеріалу, важливого 

для ґрунтовного дослідження феномену функціонування латинської мови у 

пізньосередньовічні та ранньомодерні часи. 

2. З’ясовано, що на формування термінологічного пласту соціально-правничої 

термінології значною мірою вплинула унікальна правова ситуація, що склалася у 

досліджуваний період на українських землях і визначалася одночасним 

побутуванням норм литовського, польського, звичаєвого та німецького права. 

Доведено, що використання різних систем права у регіонах тогочасної України 

спричинювало акумулювання термінологічних одиниць на позначення характерних 

для кожної із систем понять та явищ. Сукупність усієї множинності термінів, із яких 

деякі презентували лише конкретні прояви однієї із систем права, інші – були 

вживані кожною, виявила функційну роль латинськомовної соціально-правничої 

термінології як  юридичної lingua franca, здатної забезпечити потреби лексичного 

вияву взаємодоповнюючих, але часто й суперечливих, контрасних одна одній норм. 

Саме латинськомовна термінологія, завдячуючи своїй сформованості ще на етапі 

розроблення римського права, створила потужний інструментарій для норм уже 

права нового, ставши лексичною базою тогочасної юридичної термінології, що 

згодом поступово (хоча й частково) заміщується еквівалентною лексикою 

національних мов. Але безпрецедентний період формування правових норм нового 

часу знайшов своє відображення саме у латинськомовній термінології. 

3. Визначено, що з-поміж джерел дослідження соціально-правничої 

термінології найбільш актуальними для використання та пошуку матеріалу є 

середньовічні та ранньомодерні юридичні першоджерела – документи 

дипломатичного характеру (угоди, інструкції послам, надання, привілеї, ордери, 

регламенти); загальні і партикулярні привілейні грамоти; уставні земські грамоти, 

укази, універсали; постанови сеймів та сеймиків; судова документація (рішення, 

списки, описи, записи свідчень, протоколи засідань тощо); жалувані грамоти; 

люстрації окремих земель; церковні документи; описи та інвентарі; списки 

виконання повинностей; заповіти, дарчі; акти на заставу і відчуження земельних 

угідь; угоди на оренду, продаж і купівлю; документи, пов’язані із борговими 

зобов'язаннями та ін.. Збережені вони були в архівах канцелярій (метриках), 

монастирів та церков. Зі збережених документів українського походження 

латинськомовна термінологія широко представлена у фамільних приватних зібраннях 

документів, що не переважають кількісно, але корисні за концентрацією питомого 

матеріалу. Важливими джерелами дослідження є також лексикографічні праці 
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(більшість із них з’явилися у пізніші часи) та тогочасна публіцистична література. 

Правові терміни (часто транслітеровані кирилицею) засвідчені також і в художніх 

текстах, частіше пізнішого періоду. Окремою групою вирізняються актові книги, 

адже їх «чистові» варіанти часто творилися саме латинською мовою і, незважаючи на 

збільшення кількісної та видової різноманітності актових книг, що часто 

спричинювалася розмежуванням матеріалу залежно від змісту та функцій записів, 

саме така «спеціалізація» дозволяє з більшою результативністю виявляти 

термінологічні групи визначеної семантики. Для аналізу соціально-правничої 

термінології латинськомовного документа XVI-XVII ст. можуть стати у пригоді самі 

лише титульні назви різноманітних актових книг, що побутували на тогочасних 

українських територіях. Окрім того, наявність тієї чи іншої «збірки», її 

розповсюдженість на певних землях непрямо засвідчує і ступінь поширеності того чи 

іншого виду документa. Можливість типологічного кількісно-відсоткового 

підрахунку функціонування актових документів XVI-XVII століття ускладнюється 

фрагментарністю збереження деяких різновидів актових земських та ґродських книг. 

Аналіз якісно-кількісного складу латинськомовних документів вказаного періоду на 

матеріалі збережених оригінальних документів, їх копій, письмових фіксацій та 

посилань є справою масштабнішого дослідження, яке все ж неминуче хибуватиме на 

повноту характеристики. Окрім того, принципово важливою є особливість мовного 

оформлення тогочасної документації, що витікає з багатомовності суспільства у 

досліджуваних період – досить часто клаузули одного документа записувалися 

різними мовами, що до певної міри унеможливлює реалізацію однозначних 

кількісних обрахунків латинськомовної термінології, пов’язаної із номінацією та 

функціонуванням актової документації. 

4. Встановлено, що попри існування різних видів формулярів та 

варіативність клаузульної структури, соціально-правнича термінологія 

репрезентована майже в усіх клаузулах: заголовку, салютацї, списку (членів уряду 

та/чи присяжних), інскрипції, арензі, нарації, петиції, диспозиції, санкції, короборації, 

тестації, сигнатурі, субскрипції, пласт соціальної термінології більшою мірою 

наявний у клаузулах інтитуляції, списку членів уряду і присяжних та підписах. Для 

засвідчення ж реалій побутування тієї чи іншої лексеми у функції правничого 

терміна найбільш продуктивним є аналіз клаузул основної частини формуляра – 

нарації, диспозиції та санкції. 

5. З’ясовано, що для аналізу соціально-правничої термінології у контексті її 

становлення та розвитку найбільш продуктивним є використання методу 

компонентного аналізу, що дозволяє не лише чітко означити семантичне 

навантаження терміна у визначений період, але й максимально точно 

охарактеризувати семантичні зміни в історичному розвої.  

6. Виділено та проаналізовано наступні лексико-семантичні групи 

латинськомовних термінів в українському документі: терміни, що засвідчують  

маркування особливостей національно-етнічного права, термінологія міського права, 

терміни на позначення соціально-правничого статусу у документації XVI-XVII ст., 

терміни на позначення етнічної та релігійної приналежності, терміни канонічного 

права, терміни адміністративного та трудового права                                                                                                   

(зокрема різновиди документів), терміни судового, кримінального, цивільного, 

економічного права, а саме: майнового, митного, податкового та комерційного. 
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7. Встановлено, що поняття ius – право щодо соціально-правничої 

документації XVI-XVII століття, та у контексті дослідження права взагалі, є 

багатозначним і мультистороннім, адже передбачає урахування усіх систем права, 

що діють на певній території у визначений час, ступеню обізнаності та сприйняття, 

«дієвості та життєздатності» правових норм, а також суспільно-етичних маркерів, 

що неодмінно впливають та модифікують формалізовані правила.  

8. Здійснено історико-мовознавчий аналіз латинськомовних соціально-

правничих термінів таких семантичних груп, визначених на матеріалі документації 

українського походження XVI-XVII ст.: терміни, пов’язані із застосуванням певних 

норм та на позначення реалій національно-етнічного та звичаєвого права (doctor, 

synagoga, kircholmа, scolа, rodale тощо); терміни на означення  соціально-

правничого статусу (ordo, nobilіtаs, praeminentia, mancipium, dominus, liber, servus, 

pauper тощо); терміни на позначення етнічної та релігійної приналежності (Armenus, 

Ruthenus, Iudeus, nacio, Roxolanіus, Christianus, perfidus, Сatholicus, Graecus, 

Orthodoxus, Unitus, communitas, gens, Romа (aе m), Servus тощо); терміни канонічного 

права (presbyter, canonicus, sacerdos, episcopus, diakonos тощо); терміни 

адміністративного та трудового права (civitаs, districtus, dominium, suburbium, 

magistratus, officium, cancellaria, fraternitаs, viratus, advocatialium, officina, 

referendarius, nunctius, cancellarius, tribunus, dapifer, subjudex , viceprocurator, 

іuccamerarius, v iceadvocatus  тощо); види документів (constitutio, privilegium, 

immunitas, praerogativa, fundatio, locatio, consuetudо, libertas, littera, oblatio тощо); 

терміни судового права (iudicium, testimonium, controversia, adcitatio, quaestio, 

executio тощо); терміни кримінального права (causa, furticinium, sangwis, homicidium, 

violentia, vulnus, lividus, livor, adulter, ebrietas, temulentia, рoena, bannitio,  custos, 

carcer, questio, relaxatio тощо); терміни  цивільного, майнового та економічного 

права (cura, tutela, patrocinium, provisio, administratio, donatio, testamentum, 

abrenuntiatio, pertinentia тощо); терміни митного та податкового права (onus, datio, 

contributio, donativa, gravamen, expensа, census, exactio, solutio, teloneum, custodiarium, 

vigilia, expeditio armatura, stacio, libertacia, transitus, dispartitio, signum, sigillatus 

тощо), терміни торгового та комерційного права  (comercia, mercatio, propinatio, 

cauponator, hospis, advena extraneus, revenditio, forum, nundinaе, diversorium, caupona, 

officina, maccella, pannicidium, pannus, granat, petiа, dolium, cuppа, sztuka, signum, 

signetum тощо). Було виявлено особливості використання, змін семантичного 

наповнення та лексико-граматичні ознаки проаналізованих термінів. 

9. Встановлено, що з-поміж усього загалу проаналізованої термінології 

найбільш широко представлені групи термінів на позначення професійної 

приналежності та назв документів. Причому саме назви документів засвідчують 

відмінні семантичні характеристики порівняно із відповідниками, що 

використовувалися у класичний період, та дериватами, що побутують у сучасній 

термінології. Найбільшу кількість новотворів виявлено у термінології етнічно 

маркованій, зокрема, у сфері торговельного та соціального права. Термінологію 

кримінального та судового права складають переважно лексеми, використовувані 

ще з античних часів, але їх семне навантаження значною мірою різниться через 

об’єктивні зміни тогочасних реалій у контексті законодавства, моралі та процедур 

судочинства. Канонічне право, що апріорі характеризується окремішністю, 

засвідчує переважно автономний блок термінології на позначення специфічних 
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реалій релігійного культу, осіб, до нього залучених, та також документації, яка, 

часто маючи відповідники у світській царині, містить синонімічні найменування, 

характерні саме для канонічного права. 

Отримані результати дисертаційного дослідження можуть стати поштовхом для 

подальших досліджень особливостей та характерних ознак становлення та 

функціонування соціально-правничої термінології в українській латинськомовній 

документації XVI-XVII ст.. Попри залученість до розгляду значної кількості 

латинськомовних документів Правобережної та Лівобережної України (зокрема й 

фамільних фондів) у межах поданої роботи було б неможливим охопити увесь загал 

збережених документів, що відкриває перспективи для уточнення та збагачення 

результатів дослідження у майбутніх розвідках. Розширення бази залучених корпусів 

документів та усього розмаїття латинськомовних ранньомодерних літературних 

творів та подальше оцифрування якнайбільшої їх кількості також уможливили б 

використання опціоналу новітніх автоматизованих підрахунків (зокрема для 

максимально можливого уточнення кількісних показників, визначення частотності 

вживання термінів), які разом із глибоким історико-лінгвістичним аналізом могли б 

значно розширити знання про особливості використання та функціонування 

латинськомовної соціально-правничої термінології на українських теренах, що, у 

свою чергу, сприяло б долученню цих відомостей до досліджень не лише 

філологічних, а й історичних, правничих, соціологічних тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

Давиденко Н. В. Соціально-правнича термінологія українського 

латинськомовного документа XVI-XVII ст.: становлення та функціонування. – 
Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2021. 

Дисертацію присвячено дослідженню особливостей та характерних ознак 

становлення та функціонування соціально-правничої термінології в українській 

латинськомовній документації XVI-XVII ст.. Здійснено комплексний аналіз 

латинськомовної соціально-правничої термінології XVI-XVII ст., зафіксованої у 

документації українського походження, окреслено специфіку функціонування і 

творення соціально-правничих термінів вказаного періоду у їх історичному розвитку, 

класифіковано латинськомовні соціально-правничі терміни відповідно до галузей 

права, досліджено та охарактеризовано найбільш інформативні для виявлення та 

подальшого опрацювання аналізованого термінологічного пласту клаузули.  

Виділено та проаналізовано основні лексико-семантичні групи латинськомовних 

соціально-правничих термінів у документах українського походження, здійснено 

філологічний аналіз історичного розвитку ряду термінів, які вперше підлягали 

такому розгляду, виявлено особливості їх використання у різних видах документів. 

Ключові слова: соціально-правнича термінологія, юридичний термін, 

латинський термін, структура документа, клаузула, семантика, латинськомовна 

документація, українське право, архітектоніка. 

 

АННОТАЦИЯ 

Давыденко Н. В. Социально-правовая терминология украинского 

латиноязычного документа XVI-XVII ст.: становление и функционирование. – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – классические языки. Отдельные индоевропейские языки. 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2021. 

Диссертация посвящена исследованию особенностей и характерных признаков 

становления и функционирования социально-правовой терминологии в украинской 

латиноязычной документации XVI-XVII ст.. Осуществлено комплексное исследование 

латинской социально-правовой терминологии XVI-XVII вв., зафиксированной в 

документации украинского происхождения, определены специфические признаки 

функционирования, использования и создания социально-правовых терминов 

указанного периода в их историческом развитии, классифицированы латинские 

социально-правовые термины в соответствии с отраслями права, исследованы и 

охарактеризованы наиболее информативные для выявления и дальнейшего 

исследования анализируемого терминологического пласта клаузулы. 

Выделены и проанализированы основные лексико-семантические группы 

латинских терминов в украинском документе. Осуществлен филологический анализ 

исторического развития ряда социально-правовых терминов, которые впервые 

подлежали такому рассмотрению, выявлены особенности их использования в 

различных видах документов. 
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Ключевые слова: социально-правовая терминология, юридический термин, 

латинский термин, структура документа, клаузула, семантика, латинская 

документация, украинское право, архитектоника. 

 

ABSTRACT 

Davydenko N. V. Latin socio-legal terminology used in Ukrainian documents in 

the 16-17th centuries: development and functioning. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.14 – Classical 

languages. Some Indo-European Languages. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv, 2021. 

The thesis concerns peculiarities and special features of socio-legal terminology 

development and functioning in the Ukrainian documentation written in Latin in the 16-

17th centuries. A comprehensive research of Latin socio-legal terminology of 16-17th 

centuries, recorded in the documentation of Ukrainian origin, is represented in this thesis. 

The specific features of the socio-legal terms functioning, use and creation in the specified 

period are outlined, considering their historical development, as well as the role and 

functions of Latin in various spheres of life of the population inhabiting Ukrainian 

territories in 16-17th centuries. This study characterizes the reasons and the ways of Latin 

functioning as the international language and the language of interethnic communication 

in a social and legal segment. Apart from that, it reveals unique features of the legal sphere 

on Ukrainian lands in 16-17th centuries. 

The legal status of the medieval Ukrainian lands is an outstanding example of 

several legal systems symbiosis. On the one hand, the unique legal situation caused 

difficulties in the work of the courts and public authorities, and it allowed contradictory 

decisions based on different legal systems. On the other hand, it contributed to the creation 

of a diverse, but unified legal system, while Latin vocabulary and Roman terminological 

basis became a universal means of such a system to function (especially important was the 

written fixation).  

Diplomatic traditions of workflow did not lead to complete identity in the 

presentation of content and design of the documents. Although, the general rules were 

followed more often in the large registries. In particular, due to the usage of forms – the 

regulated samples or manuals that served as models for clerks when compiling documents 

of different types and caused the unified usage of appropriate terminology to some extent. 

A variety of circumstances was causing changes and development of the forms over time. 

Therefore, they concerned the content rather than the formalities of the presentation. So, 

the dynamics and qualitative changes in the development and formation of socio-legal 

terminology should be monitored as well. Such a research should be based primarily on 

the study of the lexical design of clauses with the largest possible number of variable 

deviations. Thus, the layer of social terminology is more represented in the title clauses, 

the list of government members and jurors, including signatures. To a large extent, the 

terminologized lexical tools of clerks could not always satisfy the need to define specific 

realities or phenomena. Conditioned by poor mobility of information exchange, the 

precedent cases of nomination and use of new or infrequently used tokens, including 

multilingualism, created basis for supplementing the legal language with innovations and 

spreading terminological synonymy.  

The study of individual semantic groups of socio-legal terminology in the 16-17th 
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centuries often involves focusing only on a certain clause, or a few parts of the document. 

Thus, the richest material for the analysis of terminological names of secular and 

ecclesiastical positions of different levels is reflected in the clauses of title, narration, 

inscription and petition. For the allocation of legal terms with penitentiary significance, it 

is possible to limit oneself to the allocation of the sanction clause only. By contrast, to 

point out the largest number of terms that appear as a result of the interaction of classical 

Latin terminology and customary law terms, or those that appear due to interaction of 

Latin and local languages, or just innovations, the most informative are narrative clauses 

and, especially, optional subscription clause. As they mostly were based on the testimony 

of litigants, and therefore it is more likely to assume that while recording the responsible 

person had the least opportunities to replace terminological vocabulary with normative 

terms (sometimes also to fix the most accurate version).  

The sources of historical research of legal terminology are analyzed in this thesis, 

while paleographical research on Latin language sources is studied, and the existing views 

on the nature and content of the terms “term” and “terminology” are critically considered. 

The main criteria of systematization, methods and ways of historical and philological 

research of socio-legal terminology are determined in this work as well. Socio-legal terms 

of Latin are classified according to branches of law, while the main lexical-semantic 

groups of Latin terms used in the Ukrainian documentation of the 16-17th are singled out. 

In addition, the main lexical-semantic groups of Latin terms used in the Ukrainian 

documents are selected and analyzed. A philological analysis of the historical development 

of a number of socio-legal terms, which were first considered in such a way, is carried out. 

The definition of the concept of law in the documentation of that time is analyzed in this 

study. As well as the terms to denote social, ethnic and religious affiliation, and groups of 

terms of administrative, labor, canonical, judicial, criminal, civil, property, economic, 

customs, tax and commercial law, including terms to denote types of documents (a 

separate subsection of the thesis’s chapters is devoted to consideration of each lexical and 

semantic group of these terms). The general characteristics, circumstances and reasons of 

the terminological groups’ formation, as well as etymology, functions and special features 

of the use of different terms in every lexical and semantic group are studied.  

Key words: social and legal terminology, legal term, Latin term, document 

structure, clause, semantics, Latin documentation, Ukrainian law, architectonics. 
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