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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

У сучасному глобалізованому світі праву як регулятору суспільних 

відносин властива специфіка концептуалізації в національних правових і 

наївно-мовних картинах світу та множинне варіативне вираження в 

комунікативних практиках (Ю. Г. Гришенкова, Ю. Г. Євтушок, 

М. В. Коновалова, Ф. Краточвіл, А. Мармор, М. Ю. Мартишко, 

М. Є. Мікаелян, І. В. Палашевська, С. П. Хижняк). Правові концепти (далі – 

ПК) як ментально-мовні одиниці відтворення правового фрагмента дійсності 

є не тільки засобом репрезентації науково-професійного знання, а й 

інструментом, за допомогою якого відбувається його тлумачення фахівцями-

юристами (Дж. Бройкер, Р. Гоекстра, К. В. Данилов, Р. Крамер, 

І. В. Палашевська, Дж. Сартор, П. Тірсма). Водночас науково-професійному 

та наївно-мовному баченню одного й того ж фрагмента дійсності властиві як 

конвергентні, так і дивергентні риси (І. О. Голубовська, В. Л. Іващенко, 

О. А. Корнілов, І. М. Колегаєва).  

За цих умов у межах когнітивно-дискурсивної наукової парадигми 

важливого значення набуває з’ясування особливостей концептуалізації 

правового фрагмента дійсності в правовій і наївно-мовній картинах світу й 

опис мовних засобів її вербалізації в кримінальному законодавстві США та 

юридичній публіцистиці.  

Правові відношення, які пронизують різні сфери суспільного життя, 

посилили науковий інтерес до одного з основних соціальних концептів, а 

саме концепту “crime”. Це підтверджують численні наукові розвідки, що 

висвітлюють окремі аспекти означеного та споріднених концептів, як-от: їхня 

структура на основі біологічної концепції мови У. Матурани й Ф. Варели 

(Ю. Г. Євтушок), репрезентація концептів у жанрових формах 

публіцистичного, наукового і художнього дискурсів (О. О. Алімурадов, 

М. Є. Мікаелян), у британських судових прецедентах ХІХ ст. 

(А. Ю. Вичужаніна), у британській та американській терміносистемах права 

(К. В. Данилов, Я. Ю. Манжос, С. П. Хижняк), у міждисциплінарному 

висвітленні (Дж. Манці). 

Досі ментальну структуру концепту “crime” не розглянуто в повному 

обсязі, так само як і засоби його вербалізації в американській мовній картині 

світу. Крім того, поза увагою науковців лишилась основна джерельна база 

кримінального права США – кодифіковані нормативно-правові акти. 

Інтегральний підхід до вивчення концепту “crime” шляхом аналізу 

юридичного термінологічного й текстового матеріалу, різножанрової 

публіцистики дозволяє в повній мірі виявити специфіку об’єктивації 

означеного концепту в американській правовій та наївно-мовній картинах 

світу. Цими чинниками й зумовлена актуальність дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертаційне дослідження 

виконано в межах комплексної наукової теми Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка “Мови та літератури 
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народів світу: взаємодія і самобутність” (номер державної реєстрації 

11БФ044-01 від 2011 року), затвердженої наказом ректора № 02-32 від 

03.01.2011 р. Тему дисертації затверджено (протокол № 3 від 

20.11.2006 року) й уточнено (протокол № 8 від 29.02.2016 року) вченою 

радою Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Мета дисертаційного дослідження полягає у визначенні особливостей 

об’єктивації ментальної структури концепту “crime” в американській 

правовій і наївно-мовній картинах світу. Досягнення поставленої мети 

передбачає розв’язання таких завдань: 

– розкрити поняття “правова картина світу” в парадигмі суміжних 

понять: “наївно-мовна картина світу”, “наукова картина світу”, “професійна 

картина світу”; 

– уточнити поняття “правовий концепт” і “правова картина світу”; 

– систематизувати наукові підходи до вивчення професійних концептів 

і засобів їхньої вербалізації; 

– виробити комплексну методику дослідження правового концепту в 

правовій і наївно-мовній картинах світу;  

– обґрунтувати статус терміна crime як вербалізатора (імені) концепту в 

терміносистемі американського кримінального права; 

– з’ясувати специфіку правової та наївно-мовної вербалізації 

поняттєвого компонента концепту “crime” в американській лінгвокультурі;  

– виявити й описати смислові центри концепту “crime” у текстах 

кримінальних кодексів США;  

– розробити фреймову структуру концепту “crime”, розкрити 

особливості її об’єктивації в американській правовій картині світу; 

– з’ясувати і проаналізувати образний, символічний та оцінний 

компоненти концепту “crime” в американській наївно-мовній картині світу. 

Об’єктом дослідження є ментальна структура концепту “crime” в 

американській правовій і наївно-мовній картинах світу. 

Предмет дослідження становлять особливості вербалізації ментальної 

структури концепту “crime” в американській правовій і наївно-мовній 

картинах світу. 

Теоретико-методологічну основу дисертації складають сучасні 

лінгвістичні концепції: лінгвоконцептології (А. П. Бабушкін, С. Г. Воркачов, 

В. Л. Іващенко, В. І. Карасик, Л. П. Науменко, М. В. Піменова, Дж. Сартор, 

Дж. Фодор); лінгвокультурології (М. Ф. Алефіренко, І. О. Голубовська, 

О. А. Корнілов, В. В. Красних, Г. Г. Слишкін); дискурсознавства 

(Р. Є. Пилипенко, А. М. Приходько, І. С. Шевченко); когнітивної лінгвістики 

(М. М. Болдирев, М. Джонсон, С. А. Жаботинська, В. Еванс, С. Кері, 

Є. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, З. Д. Попова, Й. А. Стернін); лінгвістики 

фахових мов (О. Й. Голованова, В. М. Лейчик, Й. Малі, П. Тірсма, 

С. П. Хижняк); лінгвістики тексту (О. П. Воробйова, І. Р. Гальперін, 

Т. В. Дроздова, Т. А. Хомутова). Означені концепції уможливили розгляд 
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ментальної структури концепту “crime” в американській правовій і наївно-

мовній картинах світу через призму його поняттєвих, смислових, образних, 

символічних та оцінних компонентів. 

Матеріал дослідження охоплює тексти 52 кримінальних кодексів 

США (загальний обсяг – 8340 стор.), 12 наукових і навчальних фахових 

посібників (загальний обсяг – 3829 стор.), вісім термінологічних тлумачних 

словників, чотири етимологічні словники, сім словників загальновживаної 

лексики, чотири енциклопедії з американського кримінального права, 

232 автентичні газетні й журнальні статті про скоєння злочинів у США, 

відібраних шляхом суцільної вибірки з американських періодичних видань 

About News, The Atlantic, The Atlanta Journal-Constitution, The City Journal, The 

Houston Chroniclе, The Huffington News, Hubpages, The New York Times, The 

USA Today, The Washington Post. 

Мета, завдання, специфіка об’єкта й особливості проблеми зумовили 

застосування методів: загальнонаукових (абстрагування, узагальнення, 

формалізація, індукція, дедукція), емпірико-теоретичних (аналіз, синтез) та 

спеціальних (лексико-семантичний аналіз – для з’ясування семантичного 

потенціалу імені концепту; дистрибутивний аналіз – для встановлення 

валентності імені концепту; метод словникових дефініцій – для з’ясування 

семантики можливих вербалізаторів концепту, визначення його імені та 

опису поняттєвого компонента; смисловий аналіз – для виокремлення 

смислових центрів концепту в юридичному тексті; метод когнітивної 

інтерпретації – для виведення когнітивних ознак концепту із семантики 

слів-вербалізаторів; метод фреймового моделювання – для реконструкції 

фреймового компонента концепту; контекстуально-інтерпретаційний аналіз 

– для з’ясування можливих номінацій концепту різноструктурними мовними 

одиницями). У дисертації використано допоміжні евристичні процедури: 

метод графічної та лінгвістичної інтерпретації результатів дослідження – для 

систематизації отриманих даних і репрезентації у вигляді рисунків, схем, 

діаграм; елементи етимологічного аналізу – для експлікації змісту лексеми-

вербалізатора концепту та виокремлення його етимона. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому на основі 

інтегрального підходу уперше розроблено й описано ментальну структуру 

концепту “crime” в американській правовій та наївно-мовній картинах світу й 

визначено засоби його вербалізації на рівні текстових реалізацій у 

кримінальних кодексах США і фахових джерелах з американського 

кримінального права. Встановлена асиметрія поняттєвого компонента 

концепту “crime” у правовому та наївно-мовному типах свідомості. З’ясовано 

й описано особливості образного представлення концепту “crime” у наївно-

мовній свідомості носіїв американської лінгвокультури, специфіку його 

символізації й оцінки. Уточнено поняття “правова картина світу” та 

“правовий концепт”. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що дисертація 

збагачує дослідницьку парадигму сучасної англістики новими знаннями про 
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правову картину світу, її структуру та ключові лінгвальні об’єктиватори, про 

специфіку концептуалізації правового знання в американській професійній і 

наївно-мовній картинах світу та ментально-мовну організацію правового 

концепту. Теоретичне значення роботи визначається тим, що її результати є 

вагомим внеском у лінгвоконцептологію (розбудова теоретико-

методологічних засад ментально-мовного опису-моделювання правових 

концептів, розроблення ментальної структури правового концепту “crime”, 

його фреймової організації), когнітивної семантики (з’ясування значень 

терміна-імені концепту в професійному та загальномовному тлумаченні), 

лінгвістики тексту й фахових мов (представлення фахових знань на рівні 

терміносистеми і фахового тексту).  

Практичне значення дослідження полягає в можливості використання 

його основних положень і результатів у теоретичних курсах із когнітивної 

лінгвістики (розділ “Проблема репрезентації знань у мові. Когнітивне 

моделювання”), лінгвоконцептології (розділи “Проблема концепту в сучасній 

лінгвістиці”, “Концепт як об’єкт когнітивно-дискурсивних студій”), 

лінгвокультурології (розділ “Типологія мовних картин світу”), лінгвістики 

фахових мов (розділ “Особливості концептуалізації та категоризації галузевих 

знань”), лінгвістики тексту (“Юридичний текст: структура, семантика, 

прагматика”). Теоретичні положення, сформульовані в дисертації, а також 

зібраний емпіричний матеріал можуть бути використані для розроблення 

спецкурсів з юридичної лінгвістики й термінознавства, у лексикографічній 

практиці з укладання термінологічних словників-глосаріїв, у науково-

дослідній роботі студентів, магістрантів та аспірантів філологічних 

спеціальностей. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 

висновки дисертації висвітлено на наукових і науково-практичних 

конференціях різних рівнів, зокрема міжнародних: “Мови професійної 

комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий 

та методичний аспекти” (Київ, 2015, 2016), “Мови і світ: дослідження та 

викладання” (Кропивницький, 2015, 2016, 2017), “Лінгвокогнітивні та 

соціокультурні аспекти комунікації” (Острог, 2016), “Актуальні проблеми 

термінології, перекладу і філології: виклики та перспективи” (Чернівці, 

2016); всеукраїнській: “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” 

(Харків, 2008); на засіданнях кафедри методики викладання української та 

іноземних мов і літератур Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (2008, 2015-2017 рр.). 

Публікації. Основні теоретичні положення й результати 

дисертаційного дослідження відображено в 14 одноосібних публікаціях 

автора, із них сім статей – у фахових наукових виданнях України, дві статті – 

у нефахових виданнях, одна стаття – в іноземному виданні (Угорщина) та 

чотирьох тезах доповідей на наукових конференціях. Загальний обсяг 

публікацій становить 4,9 друкованих аркушів. 

http://philology.knu.ua/node/37
http://philology.knu.ua/node/37
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Структура й обсяг дисертаційної роботи. Дисертація містить перелік 

скорочень і умовних позначень, вступ, три розділи з висновками до кожного 

з них, загальні висновки, список використаної літератури та два додатки. 

Дисертаційну працю ілюструють 8 таблиць і 11 схем. Загальний обсяг 

дисертації становить 228 сторінок, обсяг основної частини – 182 сторінки. 

Список використаної літератури містить 390 джерел, з них теоретичних – 275, 

іноземними мовами – 75, довідкових і лексикографічних – 37, 

ілюстративного матеріалу – 78. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 

його мету і завдання, визначено об’єкт і предмет, описано матеріал і методи, 

висвітлено теоретико-методологічні засади дисертації, представлено наукову 

новизну, теоретичне й практичне значення отриманих результатів, наведено 

дані про їхню апробацію. 

У першому розділі “Теоретичні та методологічні засади дослідження 

правових концептів” узагальнено наукові лінгвістичні знання про наукову, 

професійну та наївно-мовну картини світу, розроблено зміст і структуру 

правової картини світу, обґрунтовано інтегральний підхід до вивчення 

правового концепту та реконструкції його ментально-мовної організації; 

систематизовано семантичні, структурні й функційні ознаки юридичних 

термінів і дефініцій як ключових вербалізаторів ПК; схарактеризовано тексти 

кримінальних кодексів і нормативно-правових актів як матеріалу дослідження.  

У результаті аналізу наукових даних про концептуальну та мовну 

картину світу (І. О. Голубовська, О. А. Корнілов, З. Д. Попова, Й. А. Стернін) 

уточнено зміст поняття “правова картина світу” (далі – ПКС). 

Залежно від глибини відображення правової дійсності (співвідношення 

теоретичного та емпіричного рівнів) існують три різновиди правосвідомості: 

професійна (“спеціалізована”), наукова (“теоретична”) та буденна, або 

побутова (“емпірична”) (О. І. Деменко, В. В. Мухін). Професійна 

правосвідомість уособлює групову свідомість фахівців, які мають юридичну 

освіту й безпосередньо залучені до сфери правової діяльності (В. В. Мухін). 

Наукова правосвідомість охоплює систематизоване концептуальне 

відображення правової реальності у формі наукових понять і категорій 

(О. І. Деменко). Буденна правосвідомість відповідає “наївному” 

відображенню правової дійсності, яке ґрунтується на життєвому досвіді, а 

не на професійному знанні.  

У контексті формування ПКС основною її характеристикою вважаємо 

володіння суб’єктом галузевим / професійним правовим знанням як основною 

формою відображення реальності. Теоретики права та юристи-практики 

отримують це знання в процесі фахової підготовки і професійної діяльності, 

натомість пересічні громадяни таким знанням не володіють.  



6 

 

Державний устрій, система права, законодавство окремої країни мають 

специфічні особливості, через що правова дійсність у різних соціумах 

відрізняється одна від одної (М. А. Заверуха, С. П. Хижняк). Крім того, 

розуміння та тлумачення правових понять відрізняється залежно від того, до 

якої системи права належить національне законодавство країни 

(В. О. Іконникова, С. П. Хижняк). Відтак доречно говорити про існування 

національних правових картин світу. 

Структуру ПКС мислимо як дворівневий конструкт, в основі якого 

знаходиться нормативний рівень, а надбудову складає теоретичний рівень. 

Структурними одиницями нормативного рівня ПКС є норми та принципи 

права, які репрезентують правове знання. Правові норми закріплюються в 

джерелах права (нормативно-правових актах, судових прецедентах тощо) і 

складають законодавство окремої держави (О. Ф. Скакун). Теоретичний 

рівень ПКС охоплює всі форми правового знання, правові оцінки та правові 

настанови. Елементами, які з’єднують сукупність норм у єдине смислове 

ціле, є правові концепти (Дж. Сартор).  

Спираючись на теоретичні положення про те, що в основі професійного 

концепту лежить наукове поняття / термінопоняття або зміст, який 

щонайповніше відображає об’єкти, відношення та реалії певної професійної 

сфери діяльності, через що вони “тяжіють до раціонально-логічного, 

об’єктивного представлення знань про оточуючий світ, хоча й не позбавлені 

емоційно-ціннісних та образних компонентів” (Л. П. Науменко), відносимо 

правові концепти до когнітивних (концептів-понять). Звідси дефініцію 

правового концепту формулюємо так: “ПК – це ментально-мовна 

репрезентація певного правового фрагмента дійсності, сформована в процесі 

професійної діяльності спеціаліста в галузі права на основі професійного 

знання, об’єктивованого в нормативно-правових текстах, фахових довідкових 

джерелах, а також індивідуально-особистісного досвіду, набутого при 

розв’язанні професійних завдань”. Очевидно, що ПК об’єктивує знання в 

галузі права (епістемічне утворення), належить колективній / індивідуальній 

свідомості фахівців / фахівця (психоментальне утворення) з певного 

національного законодавства (етнокультурне утворення). Йому властива 

здатність регулювати професійну комунікативну поведінку фахівця з права 

([прагма]регулятивне утворення) і відображати суспільні уявлення про право 

як регулятор суспільного життя (аксіологічне утворення). 

Аналіз ПК “crime” у нашому дослідженні ґрунтується на методології 

концептуального аналізу, представленого в працях В. Л. Іващенко, 

С. А. Жаботинської, В. І. Карасика, Дж. Лакоффа, М. Джонсона, Дж. Ленекера, 

В. А. Маслової, Л. П. Науменко, М. В. Піменової, А. М. Приходька, 

З. Д. Попової, Й. А. Стерніна, Дж. Фодора. Розробляючи модель концепту 

“crime”, застосовуємо принцип опису-моделювання (термін В. Л. Іващенко), 

який передбачає реконструкцію ментальної структури концепту, а саме опис 

його поняттєвої організації, виокремлення когнітивних ознак (смислових 

центрів), побудову фрейму, виведення образного компонента, який 



7 

 

об’єктивується в образах-стереотипах і концептуальних метафорах, опис 

символічного й оцінного компонентів. При цьому враховуємо загальні 

підходи, окреслені С. А. Жаботинською: логічний, покликаний визначити 

специфіку внутрішньої організації концепту, встановити його елементи в 

їхньому взаємозв’язку, та ейдетичний, спрямований на виявлення цілісності 

існування концепту в мисленні. 

Ментальну структуру концепту “crime” розробляємо за такими 

складниками: 1) поняттєвий компонент, представлений [терміно]поняттям; 

2) смисловий компонент (смислові центри / семантичні ядра); 3) фреймовий 

компонент (фрейм); 4)  образний компонент (образ-стереотип, концептуальна 

метафора); 5) символічний компонент (образ-антропосимвол) та 6) оцінний 

компонент, об’єктивований раціональними, сублімованими й сенсорними 

оцінками. 

Номінативне поле ПК містить такі репрезентанти: на логічно-

вербальному рівні – моно- та полілексемні юридичні терміни; на текстовому 

рівні – юридичні дефініції, тексти джерел права, фахові тексти. 

Ключовими репрезентантами ПК вважаємо юридичні терміни, юридичні 

дефініції, тексти джерел права та фахові тексти.  

Апеляції до ПК в юридичному тексті можуть мати прямий та 

опосередкований характер. При прямій апеляції концепт вербалізується 

засобами конкретної терміноодиниці, що має з ним позаконтекстний, 

номінативний зв’язок, а при опосередкованій / дисперсивній апеляції концепт 

формується у свідомості членів певної дискурсивної спільноти за допомогою 

сукупності значень різноструктурних одиниць, які, не будучи засобами його 

прямої номінації, виявляють імпліцитний зв’язок із лексемою-іменем 

концепту (словосполучення, предикативні структури, фрагменти тексту, 

тексти) (І. В. Кононова, А. М. Приходько, Г. Г. Слишкін). Найбільш 

вичерпно ПК вербалізується в юридичному тексті, тому що текст містить не 

тільки певні репрезентанти концептуальної структури, а й міжконцептуальні 

зв’язки, аналіз яких дозволяє побудувати найбільш повну концептуальну 

модель (М. Є. Мікаелян).  

Норми кримінальних кодексів (далі – КК) визначають загальні засади 

кримінальної відповідальності, вичерпний перелік злочинних діянь і 

покарань, які можуть застосовуватися до осіб, котрі їх учиняють, що 

зумовило використання текстів КК США як основного матеріалу 

дослідження.  

У другому розділі “Концепт “crime” в американській правовій 

картині світу” представлено результати дослідження правового концепту 

“crime” в американській ПКС: здійснено обґрунтування статусу терміна crime 

як номінатора означеного концепту, опис його поняттєвого, смислового та 

фреймового компонентів відповідно до розробленої в першому розділі 

ментально-мовної організації ПК.  

У терміносистемі американського права функціює низка термінів на 

позначення правопорушення: crime, offense (civil offense, criminal offense), 
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wrong (civil wrong, criminal wrong), violation, infraction, tort, breach. 

Застосування лексико-семантичного, дистрибутивного та контекстуально-

інтерпретаційного аналізу засвідчило, що статус номінатора (імені) концепту 

“crime” посідає термін crime як лексична одиниця, що найповніше виражає 

зміст поняття і як така, що виявляє високу номінативну щільність, значний 

словотвірний, дистрибутивний і текстотвірний потенціали порівняно з 

іншими синонімами. За своїми семантико-кореляційними характеристиками 

терміни crime (кримінальне правопорушення / злочин) і offense 

(правопорушення норми права) співвідносяться як гіпонім і гіперонім, 

терміни wrong, violation, infraction, tort, breach мають вужчий семантичний 

обсяг:  

OFFENSE (any violation of the law) 

(правопорушення) 

                                 ↙                           ↘                         

                             ...                crime / criminal offense / offense  

                                                                  (злочин) 

                                              ↙                                        ↘ 

               felony / serious crime /                    misdemeanor / petty crime / 

             serious offense / offense                          petty offense / offense 

            (тяжкий злочин)                           (злочин невеликої тяжкості) 

 

Ментальна структура ПК “crime” в американській правовій картині 

світу виявляє себе як єдність трьох компонентів: поняттєвого, смислового та 

фреймового. 

За допомогою методу словникових дефініцій з’ясовано, що поняттєву 

основу ПК “crime” у кримінальному праві США складають п’ять змістових 

ознак: 1) “conduct” (злочинна дія або бездіяльність), 2) “illegal/violation of 

law” (дія або бездіяльність, яка порушує закон), 3) “defined by code/statute” 

(дія або бездіяльність, визначена законом як протиправна), 4) “social harm” 

(суспільна шкода / небезпека), 5) “punishable upon conviction” (дія або 

бездіяльність, яка карається відповідно до вироку суду). Відтак 

вичерпним юридичним визначенням поняття “crime” є така дефініція: “Crime 

is a conduct defined by statute as illegal action that constitutes social harm and is 

punishable upon conviction” (Злочин – це суспільно небезпечна поведінка, 

визначена законом як протиправна, що карається згідно з вироком суду). 

Смисловий компонент ПК “crime” реконструйовано у вигляді п’яти 

смислових центрів / семантичних ядер: “crime is violation of behavior 

rules” (злочин – це порушення правил поведінки), “crime is deceit” (злочин – 

це обман), “crime is harm” (злочин – це шкода), “crime is illegal 

influence” (злочин – це неправомірний вплив), “crime is threat” (злочин – це 

загроза). Смислові центри (СЦ) вербалізовано різноструктурними 

одиницями, як проілюстровано на прикладі СЦ “crime is deceit”: 

1) терміноназви злочинних діянь: false swearing; untrue, deceptive, or 

misleading advertising; 2) дієслова, які позначають дії, що відповідають 
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терміноназвам-іменникам: counterfeit, fabricate, fraud; 3) дефініції юридичних 

термінів: “Misleading statement means an offer to sell property or services when 

the offerer does not intend to sell or provide the advertised property or services 

(AZCC, § 13-2201)”; 4) речення з фахових текстів: In forgery, the mens rea 

(culpable state of mind) is generally an intent to defraud, meaning a purpose to 

deceive or cheat another person or entity out of his or its legal due (ECJ, Vol. 2, 

с. 721) 5) норми статтей КК: A person commits perjury if, while under a lawfully 

administered oath or affirmation, he knowingly testifies falsely or makes a false 

affidavit, certificate, declaration, deposition or statement, in a judicial, legislative 

or administrative proceeding … (WYCC, § 6-5-301); 

Фреймовий компонент концепту, який інкорпорує “схемні принципи 

категоризації й організації вербалізованої інформації” (C. А. Жаботинська), у 

випадку ПК “crime” моделюється в трьох базових фреймах: акціональному, 

предметному та посесивному. 

Акціональний фрейм ПК “crime” репрезентує референтну ситуацію 

злочину як набір елементів його складу, поєднаних у певному порядку. 

Аналіз текстового матеріалу КК США дозволяє виявити елементи складу 

злочину, які ілюструють приклади 1-2:  

(1)  [A person] commits the crime of assault in the  

                      subject of crime  

third degree if … [with criminal negligence] he [causes physical injury] [to  

                              culpable state of mind               criminal act 
another person] [by means of a deadly weapon or a dangerous instrument]  

victim of crime                                 instrument of crime 

(ALPC, § 641); 

(2) [Whoever] [embezzles, steals, or [knowingly]  

        subject of crime                   culpable state of mind 

converts to his use or the use of another, or without authority, sells, 

conveys or disposes of ]  

criminal act 

[any record, voucher, money, or thing of value of the United States or of any 

department or agency thereof, …] 

target of crime 

[shall be fined under this title or imprisoned not more thаn ten years] 

                                      punishment 

(FPC, § 641). 

Аналіз контекстів, на зразок вищенаведених, дозволив виявити повний 

набір структурних елементів (слотів) акціонального фрейму ПК “crime”: 

“subject of crime” (суб’єкт злочину), “culpable state of mind” (вина), “motive of 

crime” (мотив злочину), “target of crime” (мета злочину), “method of crime” 

(спосіб вчинення злочину), “criminal act (злочинна дія або бездіяльність), 

“crime scene” (місце злочину), “instrument of crime” (знаряддя злочину), 

“instrumentalities of crime” (засоби скоєння злочину), “object of crime” (об’єкт 

http://law.justia.com/citations.html
http://law.justia.com/citations.html
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злочину), “result of crime” (результат злочину), “punishment for crime” 

(покарання за злочин). 

Акціональний фрейм ПК “crime” розгортається в таку дієву схему: 

ХТОСЬ (subject of crime) ІЗ ТАКИМ УСВІДОМЛЕННЯМ СВОЄЇ 

ДІЇ / БЕЗДІЯЛЬНОСТІ (culpable state of mind), через ЩОСЬ (motive), з 

ТАКОЮ МЕТОЮ (intention), У ТАКИЙ СПОСІБ (method) діє/впливає ТАК 

(act), ТАМ (crime scene), за допомогою ЧОГОСЬ 

(instrument / instrumentalities), на КОГОСЬ / ЩОСЬ (object of crime), 

унаслідок чого настає ЩОСЬ (result), за що отримує ТАКЕ (punishment) (див. 

схему 2.1). 

CRIME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.1. Акціональний фрейм концепту “crime” 

Предметний фрейм розкриває зміст ПК “crime” за кількісними, 

якісними, локативними та темпоральними характеристиками і розгортається 

в чотири схеми: “ЗЛОЧИН є СТІЛЬКИ”, “ЗЛОЧИН є ТАКИЙ”, “ЗЛОЧИН 

існує ТАМ”, “ЗЛОЧИН існує ТОДІ”. Кількісні ознаки концепту формують 

такі слоти: “prevalence” (поширення злочину), “quantity” (кількість скоєних 

злочинів), “repetition” (повторюваність скоєння злочину), “divisibility” 

(подільність злочину). Якісні ознаки утворюють слоти “gravity” (тяжкість 

злочину), “completeness” (завершеність злочину), “similarity” (подібність 

злочину), “premeditation” (умисність злочину), “clearance” (розкриття 

злочину). Локативні ознаки розкриває слот “locale”, який вказує на місце 

вчинення злочину, темпоральні ознаки – слот “time”, який вказує на час 

скоєння злочину. Слоти предметного фрейму заповнюють різноструктурні 

одиниці, як проілюстровано на прикладі слоту “quantity” (кількість скоєних 

злочинів): 1) атрибутивні словосполучення з лексемою crime, які вказують на 

множинність злочинів, скоєних одним злочинцем, при цьому злочини різні за 

складом: cumulative crime, multiple crime; 2) речення з фахових текстів: An 

individual convicted of multiple crimes may be given consecutive sentences, 

meaning that the sentences for each criminal act are served one after another 

(Lippman, с. 58); 3) норми статей КК: When the same conduct or criminal 

Subject 

of crime 

Culpable state of 

mind 

Instrument 

 
Object 

 

Motive 

Instrumentalities 

Method 

Crime scene 

Target 

Act Punishment 

Result 



11 

 

episode violates two or more statutory provisions and each provision requires 

proof of an element that the others do not, there are as many separately punishable 

offenses as there are separate statutory violations (ORСС, § 161.067); 3)  

Посесивний фрейм, який демонструє зв’язок “ДЕЩО-власник має 

ДЕЩО-власність”, у випадку ПК “crime” розгортається у вигляді субфрейму 

“КОНТЕЙНЕР має ВМІСТ → ВМІСТ КОНТЕЙНЕРА”, що відображає схему 

інклюзивності: crime has evidence → evidence of crime (злочин має докази 

→докази злочину). Докази (evidence of crime) об’єктивують злочинну дію, 

оскільки їхня наявність допомагає встановити факт скоєння злочину, напр.: 

Corpus delicti literally means the body or substance of the crime. In law the term 

refers to proof establishing that a crime has occurred (ECJ, Vol. 1, p. 266). 

Посесивний фрейм відіграє важливу роль у розумінні змісту ПК “crime” і 

сприяє реалізації одного з основоположних принципів кримінального права – 

невідворотності покарання за скоєний злочин.  

У результаті аналізу законодавчої бази США з’ясовано, що ПК “crime” 

містить поняттєвий, смисловий і фреймовий компоненти, які знаходять 

мовне вираження в американській правовій картині світу у формі термінів і 

їхніх терміносполучень, дефініцій юридичних понять, окремих положень 

кримінального законодавства, статей і норм КК США.  

У третьому розділі “Концепт “crime” в американській наївно-мовній 

картині світу” досліджено актуалізацію поняття “crime” в наївно-мовній 

правосвідомості, виокремлено й описано образний, символічний та оцінний 

компоненти означеного концепту в американській наївно-мовній картині 

світу на матеріалі загальномовних лексикографічних джерел і різножанрової 

американської публіцистики – коротких газетних статей про злочинні діяння, 

статей з аналітичних журналів The Atlantic і The City Journal, 

енциклопедичних довідок про відомі злочини та злочинців. 

Поняттєвий компонент концепту “crimе” у наївно-мовній 

правосвідомості охоплює 12 змістових ознак (у порівнянні з п’ятьма – у 

науково-професійній), а саме: “act” (дія, вчинок, діяльність), “illegal” 

(протиправна дія), “against public law” (порушення норми публічного права), 

“serious” (серйозний вчинок), “punishable” (вчинок, що підлягає покаранню), 

“immoral” (аморальна дія), “disgraceful” (ганебний вчинок), “wicked” 

(поганий вчинок), “foolish” (безглуздий, дурний вчинок), “deplorable” 

(прикрий вчинок), “entertaining” (вчинок-розвага), “profitable” (діяльність, яка 

приносить зиск). 

Кількісна асиметрія змістових ознак свідчить про нечіткість меж, 

розмитість концептуалізації поняття “crimе” у буденній правосвідомості 

членів американської лінгвокультурної спільноти. Констатуємо певний збіг у 

наївно-мовній та професійній концептуалізації поняття, що виражається в 

наявності ізоморфних змістових ознак у поняттєвому компоненті концепту 

“crimе”: “act”, “illegal”, “against public law”,“punishable”. 

Серед аломорфних змістових ознак поняттєвого компонента концепту 

“crimе” у наївно-мовній картині світу вирізняємо такі: “immoral”, 

http://law.justia.com/citations.html
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“disgraceful”, “wicked”, “foolish”, “deplorable”. Сукупність відмінних 

змістових ознак дозволяє зробити висновок, що на логічно-вербальному рівні 

концепт “crime” тлумачиться носіями американської буденної 

правосвідомості як “аморальна, ганебна, погана дія/вчинок”, “безглуздий 

вчинок”, “прикрий вчинок”. На рівні текстових реалізацій концепт “crimе” 

виявляє ще дві змістові ознаки – “entertaining” (вчинок-розвага) та “profitable” 

(діяльність, яка приносить зиск). 

Образний компонент концепту “crime” у наївно-мовній картині світу 

об’єктивується в образах-стереотипах злочину та злочинця, які фіксуються 

буденною правосвідомістю. Контекстуальний аналіз американської 

публіцистики дозволив реконструювати образний стереотип злочину: 

“criminal-to-victim violent act” (насильницька дія злочинця щодо жертви). 

Означений образ-стереотип уособлює спрощене уявлення носіїв 

американської лінгвокультури про типовий злочин, яке не відповідає 

дійсності: насильницькі злочинні дії проти іншої особи складають лише 

незначний відсоток від усіх скоєних злочинів у США та менш частотні 

порівняно, наприклад, з дрібними злочинами проти власності. Крім того, не в 

усіх злочинах присутня жертва. Цей факт можна пояснити тим, що подібний 

образ-стереотип конструюється й популяризується американськими ЗМІ 

задля сенсаційності та збільшення тиражів видань, що підтверджує відомий 

слоган: “If it bleeds, it leads” (~ Якщо пролито кров, то новина потрапить на 

перші шпальти газет). 

Стереотипне уявлення про злочинця в носіїв американської наївно-

мовної свідомості можна описати так: 1) йому притаманні певні риси 

характеру: схильність до надмірного насильства (capable of extreme violence), 

холоднокровність та обачність (cold and calculating), безжалісність (ruthless); 

2) існує низка чинників, які зумовлюють вибір злочинного шляху: нещасливе 

дитинство (the product of an unhappy childhood), злидні (brought up in the 

impoverished environment), низький рівень освіти (struggled in school); 

3) долучення до злочинної діяльності зазвичай починається в підлітковому 

віці з незначних правопорушень, що поступово переростають у тяжкі (first 

arrested for petty crimes then turned to serious ones); 4) правопорушник, який 

досяг професійних вершин у своєму злочинному ремеслі (a real professional 

in crime), володіє кримінальним талантом / “почерком” (has his own modus 

operandi). Образ-стереотип злочинця втілено в американській публіцистиці у 

вигляді прототипового образу (атрибути зовнішності й характеру), 

професійного образу-стереотипу (атрибути злочинної діяльності), 

соціального образу-стереотипу (атрибути соціалізації), оцінного образу-

стереотипу (атрибути оцінки).  

Образний компонент концепту “crime” у буденній правосвідомості 

носіїв американської лінгвокультури об’єктивують три концептуальні 

метафори: орієнтаційна, структурна й онтологічна. Згідно з нашими 

емпіричними даними найбільший потенціал виявляє орієнтаційна метафора, 

яка експлікує вектор руху злочинності: вгору (напр., crime climbs), вниз 
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(напр., сrime begins a steady downward trajectory) та її локалізацію: до центру 

(напр., crime concentrates), від центру (напр., crime spreads out). Структурна 

метафора з іменем концепту “crime” охоплює корелятивні домени “war”, 

“disease”, “forces of nature”, “vegetation”, “chemical substances” “business”, які 

активують такі когнітивні ознаки злочину, як порушення цивілізованих норм 

поведінки (Сitizens were under siege from crime … (CJ, 2013), нанесення шкоди 

(напр., And now, the crime has festered out of control in poor and minority 

neighborhoods (CJ, Feb. 20, 2002), непідвладність волі людини (напр., The 

murderous crime wave seemed to grip the city …(CJ, autumn 2005), здатність до 

росту / розростання (напр., Under cover of political instability, every kind of 

crime flourishes … (CJ, winter 2000), небезпека для життя в разі нехтування 

правилами безпеки (напр., NRA holds convention, city's violent crime rate 

explodes ... (CJ, May, 2014), прибутковість (напр., Decades after the carnage of 

the Lindsay years, crime remains a political commodity (СJ, Aug. 12, 2013). 

Онтологічна метафора реалізує метафоричний потенціал доменів “mire”, 

“food”, “beast”, які виявляють такі когнітивні ознаки злочину, як бруд, 

шкідливість, небезпечність, напр.: crime is mire, crime is food, crime is a beast. 

Символічний компонент концепту “crime” в американській 

лінгвокультурі репрезентують два антропосимволи злочинця – “criminal 

boss” (кримінальний авторитет) і “human monster” (злочинець-нелюд). 

Характерними атрибутами антропосимволу “criminal boss” є необмежена 

влада, вплив, гроші, здобуті незаконним шляхом, напр.: He (Al Capone) had 

“in his pocket” aldermen, state’s attorneys, mayors, legislators, governors and 

even congressmen. The politicians he put in power were expected to act the way 

the Big Fellow desired (EAC, с. 138). Попри протизаконний спосіб життя такі 

злочинці досягли майстерності у своїй кримінальній діяльності й суспільство, 

засуджуючи їхні дії, пов’язані з насильством стосовно інших, до певної міри 

захоплюється їхніми непересічними розумовими й організаторськими 

здібностями, напр.: Capone’s secret of success was to limit his mob’s activities 

mainly to rackets that enjoyed strong demand from the public: liquor, gambling 

and prostitution. Give the people what they want and you have to gain a measure 

of popularity. Al Capone was cheered when he went to the ball park. Herbert 

Hoover was not (EAC, с. 159). Антропосимволу “human monster” притаманні 

схильність до надмірного насильства, бездуховність, аморальна поведінка, 

напр.: He (Ted Bundy) liked to kill; He had a Ph.D. in serial killing; He was 

100% abnormal (EAC, с. 137).  

Оцінний компонент концепту “crime” у буденній правосвідомості 

носіїв американської лінгвокультури об’єктивують сенсорні (гедоністичні, 

інтелектуальні, емоційні), сублімовані (естетичні, етичні) й раціоналістичні 

(утилітарні, нормативні) різновиди оцінки. Гедоністичні оцінки зосереджені 

на привабливості злочину для окремих осіб, напр.: A life of crime has its 

attractions for many who would otherwise lead a mundane existence (CJ, Spring 

1997). Інтелектуальні оцінки характеризують злочин як явище, яке до кінця 

неможливо збагнути, зрозуміти й прийняти, напр.: “We can't understand in our 
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minds how someone could murder their 6-year-old baby girl and murder their 

dad,” Judd said. (AN, Aug. 2, 2015). Емоційні оцінки маркують злочин як 

подію, яка викликає в людини сильні негативні почуття: жах, глибокий сум 

тощо, напр.: “It [the crime] is devastating and it's going to be hard to forgive,” 

James Wright told reporters (AN, Aug. 11, 2014). Естетичні оцінки 

представляють злочин як щось жахливе, огидне, мерзотне, химерне, напр., 

flamboyant, lurid, repugnant crime. Згідно з етичними оцінками злочин – це 

діяння, яке суперечить загальноприйнятим нормам моралі, напр.: “She could 

forgive Rosemary West the suffering that the torture and murder caused her, but 

this implies blindness to the sheer moral enormity of the crime” (CJ, autumn 

2012). Утилітарні оцінки характеризують злочин з точки зору його 

шкідливості / корисності як для пересічного громадянина  / суспільства, так і 

для злочинця, напр.,“The harm has been done to them [victims of shooting], and 

it is a terrible harm,” he said (WP, Nov. 10, 2014). Нормативні оцінки 

підкреслюють протиправну природу злочину, напр., “Violent crime is illegal, 

and it is true no one deserves to be murdered” (UT, Nov. 5, 2014). 

Означені оцінки найчастіше актуалізовані словосполученнями, 

структурні схеми яких включають прикметники з емоційно-оцінними й 

образно-оцінними конотаціями (напр., grisly, horrendous, horrific crime; 

traumatic event), афективними предикатами (напр., “We are shocked and deeply 

saddened by the horrific events [mass shooting] that unfolded on Thursday, 

October 1,” the family said … (HN, Oct. 13, 2015), оцінними підтекстами 

(напр., “This situation [about the crime] has made me sad,” he said later. “It’s got 

me really shaken up”).  

Виокремлені засоби виражають однозначну негативну оцінку злочину в 

наївно-мовній свідомості носіїв американської лінгвокультури. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дало змогу з’ясувати специфіку правового 

концепту “crime”, яка полягає в тому, що в його основі лежить наукове 

юридичне поняття, вербалізоване термінами кримінального права та їхніми 

дефініціями, а найвичерпнішу реалізацію означений концепт отримує в 

текстах кримінальних кодексів США та фахових текстах із кримінального 

права. На прикладі концепту “crime” доведено, що між науковим і наївно-

мовним баченням правової дійсності існують відмінності, які полягають в 

асиметрії поняттєвого компонента концепту “crime” у професійній (правовій) 

і наївно-мовній картинах світу, а також в увиразненні образного, 

символічного та оцінного компонентів цього концепту в буденній свідомості 

пересічних носіїв американської лінгвокультури.   

Концепт “crime” досліджено в правовій картині світу, яку з позиції 

лінгвокогнітивного підходу вперше змодельовано як дворівневий конструкт, 

в основі котрого знаходиться нормативний рівень (правові норми та 

принципи), а надбудову складає теоретичний рівень (правові знання, оцінки 

http://crime.about.com/od/juvenile/tp/child-killers.htm
http://crime.about.com/od/juvenile/tp/child-killers.htm


15 

 

й настанови). ПК виконують функцію з’єднувальних елементів між 

сукупністю норм об’єктивного права окремої держави й теоретичним 

галузевим знанням.  

Відповідно до запропонованого інтегрального підходу ПК “crime” 

витлумачено як ментально-мовну одиницю, що відображає категоріальні 

характеристики правового знання про злочин, має складну структуру, яка 

включає поняттєвий, смисловий, фреймовий, образний, символічний та 

оцінний компоненти.  

У межах виокремленого синонімічного ряду термінів обґрунтовано 

статус терміна crime як вербалізатора (імені) концепту “crime”, що 

найповніше виражає зміст поняття і в терміносистемі кримінального права 

США виявляє високу номінативну щільність, значний словотвірний, 

дистрибутивний і текстотвірний потенціали порівняно з іншими можливими 

номінаціями.  

Реконструкцію ментальної структури концепту “crime” у науково-

професійному тлумаченні здійснено шляхом з’ясування змістових ознак 

наукового поняття та формулювання його дефініції: “Crime is a conduct 

defined by statute as illegal action that constitutes social harm and is punishable 

upon conviction”. Зіставлення тлумачень термінопоняття “crime” у фахових 

словниках із загальномовною лексикографічною інтерпретацією засвідчує, 

що поняттєва парадигма концепту в правовому розумінні чітко окреслена 

(п’ять змістових ознак: “conduct”, “illegal / violation of law”, “defined by 

code / statute”, “social harm”, “punishable upon conviction”) порівняно з 

“розмитою” та більш розгалуженою наївно-мовною (12 змістових ознак: 

“act”, “illegal”, “against public law”, “serious”, “punishable”, “immoral”, 

“disgraceful”, “wicked”, “foolish”, “deplorable”, “entertaining”, “profitable”). 

Смисловий компонент ПК “crime” у текстах кримінальних кодексів США 

репрезентовано п’ятьма смисловими центрами, які об’єктивують злочин як 

порушення правила поведінки (a violation of a behavior rule), обман (deceit), 

шкоду (harm), неправомірний вплив (illegal influence), загрозу (threat). 

Фреймовий компонент ПК “crime” змодельовано у вигляді трьох 

базових фреймів: акціонального, предметного та посесивного. Акціональний 

фрейм демонструє елементи складу злочину, поєднані в певному порядку 

відповідно до їхньої взаємодії. Предметний фрейм відображає 

характеристики злочину: кількісні (поширеність, кількість, повторюваність 

скоєння), якісні (тяжкість, завершеність, подібність, умисність), локативні 

(місце вчинення) та темпоральні (час скоєння). Посесивний 

фрейм об’єктивує зв’язок між злочином і його доказами: злочин має докази. 
Звернення до публіцистичних джерел інформації, у яких фігурує 

концепт “crime”, доповнює ментальну структуру концепту образним, 

символічним та оцінним компонентами.  

Образний компонент концепту “crime” у буденній правосвідомості 

об’єктивують образ-стереотип і концептуальна метафора. Образ злочинця 

отримує ширшу стереотипізацію, ніж його злочинна дія, у формі 
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прототипового, професійного, соціального та оцінного стереотипів. 

Образний компонент також репрезентують три концептуальні метафори: 

орієнтаційна, структурна й онтологічна. Орієнтаційна метафора експлікує 

вектор руху злочинності в просторі та її локалізацію; структурна охоплює 

корелятивні домени “war”, “forces of nature”, “disease”, “vegetation”, “chemical 

substances”, “business”, які активують такі когнітивні ознаки злочину, як 

порушення цивілізованих норм поведінки, нанесення шкоди, непідвладність 

волі людини, шкідливість, певний зиск; онтологічна метафора реалізує 

метафоричний потенціал доменів “mire”, “food”, “beast”, які виявляють такі 

когнітивні ознаки злочину, як бруд, шкідливість, небезпечність. 

В американській буденній правосвідомості більш яскраву символізацію 

отримують суб’єкти злочину, ніж сам злочин. Символічний компонент 

концепту репрезентують два антропосимволи злочинця – “criminal boss”, 

який досягає професійних вершин у злочинному ремеслі, та “human monster”, 

уособлення бездуховності, жорстокості, зла. 

Оцінний компонент концепту “crime” у наївно-мовному баченні 

американського соціуму об’єктивують сенсорні, сублімовані та 

раціоналістичні види оцінки, які характеризують злочин як дію, що викликає 

в суб’єкта оцінки сильні негативні почуття, високий ступінь афективності 

(сенсорні), є жахливою й негідною за своєю природою (сублімовані) та 

наносить шкоду індивіду / суспільству, а відтак є протиправною 

(раціоналістичні). Ключові репрезентанти оцінного компонента охоплюють 

словосполучення з емоційно-оцінними й образно-оцінними конотаціями, 

оцінні та афективні предикати, оцінні підтексти. 

Реконструкція ментальної структури концепту “crime” і встановлення 

його вербалізаторів у текстах кримінальних кодексів США та американській 

публіцистиці надає підстави для висновку про метапрофесійний характер 

концепту, який існує принаймні в трьох картинах світу – науковій, 

професійній (власне правовій) та наївно-мовній. Залучення для дослідження 

широкого спектру різножанрових текстів дозволяє виявити приховані грані 

концепту, визначити його ментальну структуру й описати засоби вербалізації 

в правовій і наївно-мовній картинах світу носіїв американської 

лінгвокультури.  

Результати проведеного дослідження окреслюють перспективи 

подальшого вивчення концепту “crime” у професійній комунікації фахівців із 

кримінального права США (дискурсивний аспект) на різних етапах його 

розвитку (діахронний аспект), а також на матеріалі правових комунікативних 

практик інших варіантів англійської та інших мов (лінгвокультурний аспект).  
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АНОТАЦІЯ 

Олійник О. С. Концепт “crime” в англомовній картині світу США.          

– Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2017. 

Дисертацію присвячено опису ментальної структури й ключових 

засобів вербалізації правового концепту “crime” в американській правовій і 

наївно-мовній картинах світу. Уточнено поняття “правова картина світу” та 

“правовий концепт”. 

Визначено специфіку поняттєвого компонента правового концепту 

“crime” у професійній і буденній типах правосвідомості. Описано ключові 

об’єктиватори правового концепту “crime” у текстах кримінальних кодексів 

США та фахових текстах із кримінального права. З’ясовано відмінності між 

науково-професійним і наївно-мовним баченням правової дійсності, які 

полягають в асиметрії поняттєвого компонента концепту “crime”, у більшому 

увиразненні образного, символічного й оцінного компонентів концепту у 

свідомості пересічних носіїв американської лінгвокультури порівняно з 

носіями професійної правосвідомості.   

Ключові слова: правова картина світу, наївно-мовна картина світу, 

правовий концепт, ментальна структура, поняттєвий, смисловий, фреймовий, 

образний, символічний, оцінний компоненти концепту. 
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АННОТАЦИЯ 

Олейник О. С. Концепт “crime” в англоязычной картине мира США.      

– Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 

национальный университет. – Запорожье, 2017. 

Дисcертация посвящена описанию ментальной структуры и ключевых 

средств вербализации правового концепта “crime” в американской правовой 

и наивно-языковой картинах мира. Уточнено понятия “правовая картина 

мира”, “правовой концепт”. 

Определено специфику понятийного компонента правового концепта 

“crime” в профессиональном и обыденном правосознании. Описано 

ключевые объективаторы правового концепта “crime” в текстах уголовных 

кодексов США и профессиональных текстах по уголовному праву. 

Установлено отличия между научно-профессиональным и наивно-языковым 

видением правовой действительности, которые заключаются в ассиметрии 

понятийного компонента концепта “crime”, в большей выраженности 

образного, символического и ценностного компонентов концепта в сознании 

обычных носителей американской лингвокультуры в сравнении с носителями 

профессионального правосознания.   

Ключевые слова: правовая картина мира, наивно-языковая картина 

мира, правовой концепт, ментальная структура, понятийный, смысловой, 

фреймовый, образный, символический, ценностный компоненты концепта. 

 

SUMMARY 

Oliynyk O.S. The Concept ”Crime” in the American World Image. 

Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2017. 

This study presents a reconstruction of the legal concept “crime” mental 

structure and the identification and description of its key verbalizers in the 

American legal and naïve world images.  

The American legal world image is modelled as a two-level construct with its 

normative (basic) layer made up by legal norms and principles, and its upper layer 

made up by legal theory. Legal сoncepts perform the function of cohesive elements 

between the country’s law norms and law theory. 

In line with the suggested integral definition model, the legal concept 

“crime” is defined as a mental-language unit, featuring categorical characteristics 

of legal knowledge about crime, functionally relevant for the members of the 

United States professional legal community. It has a complex mental structure, 

incorporating the notion, the sense, the frame, the image, the symbol, and the value 

components.  

The notion component of the legal concept “crime” incorporates 5 content 

features: “conduct”, “illegal / violation of law”, “defined by code / statute”, “social 
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harm”, “punishable upon conviction”, and is shaped in the form of its scholarly 

definition as follows: “Crime is a conduct defined by statute as illegal which 

constitutes social harm and is punishable upon conviction”. The comparison of the 

term crime definitions in legal dictionaries and their common language 

interpretation has testified to fact that the notional basis of the concept “crime” in 

the American legal world image is more clearly outlined (5 content features) in 

contrast with its more “diluted” and wider notional paradigm (12 content features) 

in the naïve world image. 

The sense component of the legal concept “crime” is verbalized by five 

meaning centers in the texts of the U.S. criminal codes, conceptualizing crime on 

the legal textual level as a violation of behavior rules, deceit, harm, illegal 

influence, threat. 

The frame component is modelled in the form of three basic frames, 

featuring the information about the constituents of crime (an action frame), its 

qualitative and quantitative characteristics (an object frame), and an inseparable 

connection between crime and its evidence (a possessive frame). 

The image component of the concept “crime” finds its deeper expression in 

the American naïve world image in the form of the image-stereotype and the 

conceptual metaphor that are not so salient in the legal professional worldview. 

The image of a criminal gets a wider stereotypical representation than the criminal 

actions. The concept “crime” is represented in the naïve legal conscience by three 

types of conceptual metaphors: orientational, structural, and ontological. The most 

frequent metaphors – orientational – explicate the movement of the criminal 

activity in space and its localization. Structural metaphors describe crime as an 

enemy, force of nature, disease, weed, goods, hazardous substance. The least 

frequent metaphors – ontological – accentuate filth, harm, and danger of crime.  

The American legal world image displays a more salient symbolization of 

the subject of crime (as “a criminal boss” and “a criminal monster”) than the crime 

itself. 

The value component of the concept “crime” is made up by a wider range of 

judgements about crime in the American naïve world image in the form of sensual 

(hedonistic, intellectual, emotional), subliminal (esthetical and emotional), and 

rationalistic evaluations. 

The results of this PhD study outline further perspectives of the concept 

“crime” research in the speech of the members of the US criminal law professional 

community, at different stages of its development, on the basis of legal discursive 

practices of other variants of English and other languages.  

Key words: legal world image, language world image, legal concept, mental 

structure, notion, sense, frame, image, value components of a concept. 


