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АНОТАЦІЯ 

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

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 “Германські мови”. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка; Запорізький національний університет, 

Київ – Запоріжжя, 2017. 

Проведене дослідження дозволило з’ясувати й описати специфіку 

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

наукове юридичне поняття, вербалізоване термінами американського 

кримінального права та їхніми дефініціями, а найвичерпнішу реалізацію 

означений концепт отримує в текстах кримінальних кодексів США та 

відповідних фахових текстах. На прикладі концепту “crime” доведено, що між 

науково-професійним і наївно-мовним баченням правової дійсності існують 

відмінності, які полягають в асиметрії поняттєвого компонента концепту 

“crime” у професійній і буденній правосвідомості, в увиразненні образного, 

символічного й оцінного компонентів концепту у свідомості пересічних носіїв 

американської лінгвокультури порівняно з носіями професійної 

правосвідомості.   

Концепт “crime” досліджено в правовій картині світу, яку відмежовано від 

суміжних понять, і в ракурсі лінвокогнітивного підходу вперше змодельовано 

як дворівневий конструкт, в основі якого знаходиться нормативний рівень 

(правові норми та принципи), а надбудову складає теоретичний рівень (правові 

знання, оцінки й настанови). Правові концепти виконують функцію 

з’єднувальних елементів між сукупністю норм об’єктивного права держави й 

теоретичним галузевим знанням, правовими оцінками та настановами.  

Згідно із запропонованою інтегральною дефініційною моделлю правовий 

концепт “crime” витлумачено як ментально-мовну одиницю, що відображає 

категоріальні характеристики правового знання про злочин, має складну 

ментальну структуру, яка включає поняттєвий компонент (представлений 
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[терміно]поняттям), смисловий компонент (смислові центри / семантичні ядра), 

фреймовий компонент, образний компонент (образ-стереотип, концептуальна 

метафора), символічний компонент (образ-антропосимвол) та оцінний 

компонент.  

У межах виокремленого синонімічного ряду термінів обґрунтовано 

статус терміна crime як вербалізатора імені концепту “crime” у зв’язку з тим, 

що в терміносистемі кримінального права США йому властива номінативна 

щільність, значний словотвірний, дистрибутивний і текстотвірний 

потенціали. 

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, 
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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 

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 метафора 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-от: бруд, шкідливість, небезпечність. 

В американській буденній правосвідомості яскравішу 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 
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репрезентанти оцінного компонента охоплюють словосполучення з емоційно-

оцінними й образно-оцінними конотаціями, оцінні та афективні предикати, 

оцінні підтексти. 

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).  

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

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

образний, символічний, оцінний компоненти концепту. 

 

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. – Taras Shevchenko National University of Kyiv; 

Zaporizhzhia National University. – Kyiv – 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.  
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The notion component of the legal concept “crime” incorporates 5 content 

features: “conduct”, “illegal / violation of law”, “defined by code / statute”, “social 

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. 
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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 it 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. 
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ВСТУП 

 

У сучасному глобалізованому світі право як регулятор суспільних 

відносин знаходить множинне варіативне вираження в комунікативних 

практиках [45; 53; 88; 113; 116; 142; 220; 234; 241]. Правові концепти (далі – 

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

інструментом, за допомогою якого відбувається його тлумачення [49; 113; 142; 

206; 207; 233]. Водночас науково-професійному та наївно-мовному баченню 

одного й того ж фрагмента дійсності властиві як конвергентні, так і дивергентні 

риси [82; 91].  

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 [71; 175; 179; 189; 221].  

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 [53], 

репрезентація концептів у жанрових формах публіцистичного, наукового і 

художнього дискурсів [116; 117], у британських судових прецедентах ХІХ ст. 

[32], у британській та американській терміносистемах права [49; 115; 116], у 

міждисциплінарному висвітленні [243; 244; 245]. 

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 
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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 

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;  
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– 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 

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 
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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 
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свідомості носіїв американської лінгвокультури, специфіку його символізації й 

оцінки. Уточнено поняття “правова картина світу” та “правовий концепт”. 

Наукова новизна одержаних результатів може бути узагальнена в таких 

положеннях, що виносяться на захист: 

1. Правова картина світу відображає правовий фрагмент дійсності у 

вигляді сукупності структурованих ментальних одиниць, ключовими з яких є 

правові концепти. Правовий концепт уособлює ментально-мовну 

репрезентацію певного правового фрагмента дійсності, сформовану 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. Правовий концепт “crime” має такі 

типологічні ознаки: професійність (тяжіє до раціонально-

логічного / об’єктивного представлення фахових знань), когнітивність (є 

пізнавальним концептом, або концептом-поняттям, хоча й не позбавлений 

образного, символічного та оцінного наповнення), абстрактність (в основі має 

абстрактне поняття, яке потребує розгорнутого опису у формі юридичних 

словникових дефініцій та текстових ілюстрацій), референтність (належить до 

предметної галузі кримінального права), реляційну функційність (може мати 

індивідуальний вияв у науково-професійній свідомості фахівця і колективний 

вияв у правовій свідомості фахової спільноти), дискурсивність (закріплений за 

юридичним галузевим дискурсом і має статус дискурсоутворювального 

концепту). 

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 

вербалізаторами ПК є юридичні терміни, юридичні дефініції, тексти джерел 

права та фахові тексти. 

2. Ментальну структуру концепту “crime” утворюють поняттєвий 

компонент, об’єктивований юридичним [терміно]поняттям, смисловий 



18 

 

компонент, представлений смисловими центрами / семантичними ядрами, 

фреймовий компонент, репрезентований фреймовими структурами, образний 

компонент, увиразнений образом-стереотипом і концептуальною метафорою, 

символічний компонент, утілений в образі-антропосимволі, й оцінний 

компонент, об’єктивований раціональними (нормативними, утилітарними), 

сублімованими (естетичними, етичними) та сенсорними (інтелектуальними, 

емоційними) оцінками.  

3. Поняттєву основу ПК “crime” у кримінальному праві США складають 

п’ять змістових ознак: “conduct” (злочинна дія або 

бездіяльність), “illegal/violation of law” (дія або бездіяльність, яка порушує 

закон), “defined by code/statute” (дія або бездіяльність, визначена законом як 

протиправна), “social harm” (суспільна шкода / небезпека), “punishable upon 

conviction” (дія або бездіяльність, яка карається відповідно до вироку суду). 

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” об’єктивує злочин у текстах 

кримінальних кодексів США як порушення правила поведінки 

(a violation of a behavior rule), обман (deceit), шкоду (harm), неправомірний 

вплив (illegal influence), загрозу (threat).  

Фреймовий компонент ПК “crime” інкорпорує категоризовану й 

вербалізовану інформацію про елементи складу злочину, поєднані в певному 

порядку (акціональний фрейм), про його характеристики, як-от: поширеність, 

кількість, повторюваність, тяжкість, завершеність, подібність, умисність, місце 

й час скоєння (предметний фрейм) та про зв’язок між злочином і його 

доказами (посесивний фрейм). 

4. Поняттєвий компонент ПК “crime” відрізняється від наївно-мовного 

аналога якісним і кількісним набором змістових ознак, що зумовлено 

відмінностями між науково-професійним і наївно-мовним баченням правової 



19 

 

дійсності. Поняттєва парадигма ПК “crime” у наївно-мовному тлумаченні 

охоплює 12 змістових ознак: “act” (дія, вчинок, діяльність), “illegal” 

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

“serious”, “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). 

Дивергентність науково-професійної концептуалізації злочину доведено 

наявністю таких аломорфних змістових ознак у поняттєвому складнику 

концепту “crimе” в наївно-мовній картині світу: “immoral”, “disgraceful”, 

“wicked”, “foolish”, “entertaining”, “profitable”.  

5. Образний компонент концепту “crime” у буденній правосвідомості 

об’єктивовано такими когнітивними структурами, як образ-стереотип і 

концептуальна метафора. Образ-стереотип злочинця отримує ширшу 

стереотипізацію, ніж його злочинна дія, у формі прототипового, професійного, 

соціального й оцінного стереотипів. Орієнтаційна концептуальна метафора 

експлікує вектор руху злочинності в просторі та її локалізацію. Структурна 

метафора 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, небезпечність, певний зиск. Онтологічна 

метафора реалізує метафоричний потенціал доменів “mire”, “food”, “beast”, які 

виявляють такі когнітивні ознаки злочину, як бруд, шкідливість, небезпечність. 

6. Символічний компонент концепту репрезентовано двома 

антропосимволами злочинця – “criminal boss” (кримінальний авторитет), який 

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

(злочинець-нелюд) як уособлення бездуховності, жорстокості, зла. 

7. 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 
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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).  

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що дисертація 

збагачує дослідницьку парадигму сучасної англістики новими знаннями про 

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 
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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. 

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. 

Дисертаційне дослідження 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. 

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної праці, визначено її 

мету, об’єкт і предмет, сформульовано завдання, представлено положення, 

які виносяться на захист, розкрито наукову новизну, теоретичне й практичне 

значення дисертації. 

У першому розділі “Теоретичні та методологічні засади дослідження 

правових концептів” викладено теоретичні та методологічні засади 

http://philology.knu.ua/node/37
http://philology.knu.ua/node/37
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дослідження: здійснено розмежування поняття “правова картина світу” із 

суміжними поняттями, дано визначення ПК , схарактеризовано її структуру і 

зміст; уточнено поняття “правовий концепт”, синтезовано власне бачення його 

структури на основі аналізу останнніх наукових досліджень; визначено та 

схарактеризовано ключові репрезентанти ПК на мовному й текстовому рівнях; 

окреслено основні етапи опису концепту та відповідні методи дослідження. 

У другому розділі “Концепт “crime” в американській правовій картині 

світу” обґрунтовано статус юридичного терміна crimе як імені відповідного ПК 

у терміносистемі американського права, реконструйовано ментальну структуру 

ПК “crime” у її мовній репрезентації в текстах кримінальних кодексів США. 

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

картині світу” визначено поняттєвий зміст концепту “crime” в його наївно-

мовному баченні, з’ясовано й описано відмінності в концептуалізації злочину в 

американській правовій і наївно-мовній картинах світу; виявлено особливості 

образного, символічного й оцінного компонентів концепту “crime”, 

об’єктивовані в текстах різножанрової публіцистики в американських мас-

медіа. 

У загальних висновках представлено основні результати дослідження, 

окреслено його подальші напрями й перспективи. 

Додатки містять зразки текстових реалізацій концепту “crime” на 

прикладах норми кримінального кодексу США, газетного повідомлення про 

скоєння злочину. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВИХ КОНЦЕПТІВ  

 

Розділ 1 присвячено обґрунтуванню правового концепту “crime” як 

об’єкта наукового пізнання в когнітивно-комунікативному вимірі шляхом 

критичного осмислення новітніх результатів дослідження концептуальної та 

мовної картин світу, їхніх одиниць і засобів об’єктивації, специфіки 

концептуалізації правового фрагмента дійсності в правовій картині світу в 

зіставленні з наївно-мовною картиною світу та характеристик ключових 

об’єктиваторів правового концепту: юридичного терміна, юридичної дефініції і 

нормативно-правових текстів як комунікативного простору його 

функціонування.  

 

1.1 Правова картина світу: структура та зміст 

 

У завдання цього підрозділу входить визначення місця правової картини 

світу (далі – ПКС) у парадигмі суміжних понять, опису її структури та змісту в 

ракурсі сучасних наукових досліджень. Досягнення цієї мети вимагає 

уточнення співвідношення понять концептуальної картини світу (далі – ККС), 

мовної картини світу (далі – МКС) і наукової картини світу (далі – НКС), 

розмежування видів НКС – загальнонаукової картини світу й картин світу 

галузевих знань, моделювання ПКС як професійної картини світу. 

У зв’язку з тим, що детальний аналіз неоднозначного тлумачення ККС 

представлено в науковій літературі (див. напр., [68, с. 113, с.117]), обмежимося 

уточненим визначенням цього поняття, запропонованим В. Л. Іващенко: 

“концептуальна картина світу – це глобальна емоційно-образно-символічно-

…поняттєва картина світу як органічна єдність упорядкованих у певний спосіб 

світобачення, світосприймання, світовідчуття, світорозуміння тощо і 

вербальних, і невербальних знань” [68, с. 113]. Із вищенаведеного випливає 
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розуміння ККС як відображення реального світу у свідомості людини, при 

цьому МКС уособлює фіксацію цього відображення мовними засобами [95, 

с. 46].  

МКС є ментально-лінгвальним утворенням, інформацією про 

навколишню дійсність, зафіксованою в індивідуальній або колективній 

свідомості й репрезентованою засобами мови [40, с. 400]. Сформована 

різноманітними образними системами (як вербальними, так і невербальними), 

КС вважається основою для МКС [157, с. 36].  

Експонентом МКС є етнічна мова [40, с. 398], звідси випливає, що їй 

(МКС) властива етноспецифічність: кожний етнос через притаманні йому 

мовні й культурні форми певним чином розвиває та деталізує “загальний 

поняттєвий базис людства” (ККС), тим самим визначаючи своє “національне 

обличчя” [198, с. 6]. Національно-специфічні відчуття, матеріалізуючись 

вербальнимим засобами, створюють особливу для кожної ідіоетнічної мови 

субстанцію – національно-мовну картину світу (далі – НМКС) [39, с. 6].  

Людській свідомості як специфічній формі відображення дійсності й 

вищому типу психіки (О. М. Леонтьєв) властива множинність видів [90, с. 7; 

172, с. 157]. Традиційна філософія диференціює індивідуальну й суспільну 

свідомість, яка охоплює різновиди за сферами їхнього застосування: політичну, 

правову, етичну, філософську, релігійну тощо. Таким чином, КС допускає 

“одинично-множинну інтерпретацію: як ціліснй образ і як континуум образів, 

які варіюються засобом профілювання того чи іншого модусу концептуалізації 

реального й можливого світів і співвідносного з цим модусом типу знання” [72, 

c. 12]. Якщо “результат осмислення світу кожним із різновидів свідомості 

фіксується в матрицях мови, яка його обслуговує” [91, с. 4], то доцільно 

говорити про множинність картин світу й множинність їхніх вербальних 

інтерпретацій. 

Розвиваючи тезу про множинність КС, сучасні дослідники пропонують 

їхню типологію за різними параметрами, узагальнення яких дає нам підстави 

структурувати множинність картин світу за трьома макрокритеріями: 1) за 
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суб’єктом (носієм) МКС; 2) за об’єктом, який відображається в МКС; 3) за 

засобами мовної репрезентації (експонентами) МКС. Ці макрокритерії, у свою 

чергу, охоплюють критерії нижчого класифікаційного рівня. Розглянемо види 

КС згідно з вищезазначеними параметрами. 

КС за суб’єктом свідомості. Носієм ККС й МКС є або індивід, або 

спільнота (індивід vs. соціум), а відтак за суб’єктом свідомості розрізняють 

індивідуально-мовну картину світу, яка відображається в мовленні окремого 

індивіда-носія мови або у творчості художника слова, та національно-мовну 

картину світу/ НМКС, підвидом якої є етнічна МКС.  

Мовцям як носіям свідомості властиві антропологічні (вік, стать, етнічна 

належність) і соціальні характеристики, які можуть виконувати роль 

класифікаційних параметрів для виокремлення КС. Узагальнений образ світу 

мовців однієї статі, одного покоління чи професійної спільноти в межах певної 

лінгвокультури створює, напр., ґендерну КС (А. М. Холод, Н. А. Нечаєва, 

І. І. Буличов), КС підлітка (О. Н. Гуц) або дитячу КС (Н. Л. Тухарелі), КС 

співробітників банку (А. В. Жарова) тощо.  

КС за об’єктом свідомості. Класифікаційний параметр “об’єкт 

свідомості” охоплює два мікропараметри: а) обсяг відображуваного об’єкта та 

б) якість відображення [40, с. 402]. 

МКС відображає об’єктивну дійсність у цілому або фрагментарно [там 

само, с. 402], і відповідно диференціюються цілісна, глобальна МКС (напр.: 

міфологічна, релігійна, філософська, загальнонаукова) і локальні МКС, до яких 

відносять професійні КС і КС окремих галузей знань / наук (фізична, 

математична, біологічна тощо) (див. табл. 1.1).  

За якістю відображення об’єкта розрізняють наївно-мовну й наукову КС. 

Наївно-мовна картина світу уособлює представлений засобами мови образ 

етномовної свідомості, модель інтегрального знання про систему наївних 

уявлень, репрезентованих мовою [5, с. 13]. 

Загальновизнаним є положення про донауковий характер МКС, у зв’язку  
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Таблиця 1.1 

Типологія мовних картин світу 

№ Класифікаційний параметр Типи МКС 

1 Суб’єкт свідомості 

1.1 Індивід vs. соціум Індивідуально-мовна КС   

Національно-мовна КС 

1.2 Антропологічні 

характеристики суб’єкта 

свідомості 

 

1.2.1 Стать Ґендерна МКС (чоловіча, жіноча) 

1.2.2 Вік Дитяча МКС, МКС підлітка, МКС 

молодої людини тощо 

1.2.3 Етнічна належність Американська, українська МКС тощо 

1.3 Соціальні характеристики  

суб’єкта свідомості 

1.3.1 Професійна діяльність 

 

 

Професійно-мовна КС 

2 Об’єкт свідомості 

2.1 Якість відображення  

 

Наївно-мовна КС 

Наукова КС 

2.2 Обсяг відображуваного 

об’єкта 

2.2.1 Галузь наукових знань 

 

 

2.2.2 Тематичний фрагмент 

навколишнього світу 

Глобальна МКС 

Локальні МКС 

МКС галузевого знання: 

математична, політична, правова 

тощо 

Мистецька, релігійна, мас-медійна 

МКС тощо 

3 Засіб мовної репрезентації Фразеологічна, пареміологічна, 

лінгвориторична тощо 
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з чим її називають наївною картиною в тому смислі, що наукові визначення й 

мовні тлумачення не завжди збігаються за обсягом і змістом [8, с. 53]. 

“Наївна” свідомість може вміщувати елементи так званого “наївного 

бачення” наукових (професійних) знань: “наївної” математики, фізики, 

медицини, лінгвістики, філософії, етики тощо, які також знаходять 

інтерпретацію засобами національної мови [125, с. 359]. 

Наукова картина світу, на відміну від наївно-мовної КС, вміщує 

уявлення про світ, що формуються наукою за допомогою спеціальних понять 

[5, с. 12] – ментефактів, які є особливим типом наукового теоретичного знання 

про природу й суспільство [90, с. 8; 277, с. 665]. Диверсифікація галузей знань 

дає можливість виокремити стільки видів НКС, скільки є розділів знання: 

загальнонаукову, природничо-наукову, соціально-наукову, спеціальну (локальну) 

наукову картини світу тощо [173, с. 174; 277, с. 666].  

Розмежування “наївної” та наукової свідомості й різних галузей знань 

зумовлює такі види КС: 1) наївно-побутова картина світу vs. наукова картина 

світу; і 2) загальнонаукова картина світу vs. спеціальна (локальна) наукова 

картина світу, або картина світу дисциплінарного знання. У межах 

загальнонаукової КС виокремлюють КС галузевого знання: політичну 

(М. Васильєва), математичну (Б. Ю. Норман), мистецтвознавчу 

(В. Л. Іващенко), правову (І. В. Палашевська; В. Г. Софронов-Антомоні) тощо. 

Усі виокремлені КС знаходять мовне вираження засобами національної мови й 

створюють кореляти мовних картин, які входять до національно-мовної КС.  

Більшість лінгвістів вважають, що МКС не слід ототожнювати з НКС [39, 

с. 10; 198, с. 35], тому що остання (НКС) є єдиною для всіх мовних колективів і 

відображає сучасний рівень розвитку наукової інтернаціональної думки, яка 

знаходить своє втілення в термінологіях конкретних наук. При цьому 

дослідники відзначають, що в ХХІ столітті все більш суттєвим на мовну 

(наївну) свідомість стає вплив НКС [5, c. 14]. 

КС за засобами мовної репрезентації (мовними експонентами). МКС 

репрезентується всіма рівнями мовної системи етносу та створюється різними 
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засобами: номінативними, граматичними, функціональними, образними, 

дискурсивними, фоносемантичними тощо [40, с. 403; 145, с. 20; 155, с. 45]. 

Відтак за певним мовним засобом виокремлюють фразеологічну 

(Р. Х. Хайрулліна), пареміологічну (О. В. Іванова), лінгвориторичну 

(А. А. Ворожбитова), КС у мовній метафорі (Є. Ю. Вауліна) та ін.  

Не применшуючи ролі інших мовних засобів як експонентів МКС, 

наголосимо, що для нашого дослідження важливим є визнання текстів як “її 

глобальних об’єктиваторів” [40, с. 404]. 

 

Правова картина світу. У процесі професійної діяльності у фахівців 

певної галузі формується специфічне бачення власної предметної галузі та її 

проекції на інші ментальні простори й домени, особливе сприйняття дійсності 

через призму своєї професії [63, с. 194; 82, с. 64]. Той самий фрагмент 

об’єктивної реальності перцептивно сприймається фахівцями й пересічними 

мовцями однаково, проте когнітивне бачення в них різне: “частка предметів, 

помічених, відокремлених від загального тла та поіменованих, у картині світу 

фахівців значно вища”, ніж у відповідній ділянці картини світу пересічних 

носіїв мови [82, с. 64], і, як наслідок, “профі-варіант КС заповнений значно 

щільніше, у ньому набагато більше денотатів, а отже, більше й мовних 

одиниць, які номінують ці денотати” [там само, с. 64].  

Серед КС професійного / галузевого знання особливе місце в 

життєдіяльності кожної лінгвокультури посідає правова картина світу, яку 

досі описано фрагментарно, а саме такі аспекти: специфіка правової культури 

країн та іноземних мов [189], особливості відображення ПКС в юридичній 

англійській мові [63; 180], ПКС у процесі фахової підготовки юристів [143]. У 

проведених дослідженнях відсутнє чітке визначення ПКС, її структури та 

змісту, особливості відображення ПКС у джерелах американського 

кримінального права. Поглиблене вивчення будь-якої національної правової 

картини світу передбачає опис її змісту, компонентів структури й мовних 

засобів репрезентації в аспекті національно-культурної специфіки. 
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Оскільки множинність картин світу зумовлено існуванням різних видів 

свідомості (Й. А. Стернін; О. А. Корнілов), виокремлення ПКС як іще одного 

результату осмислення об’єктивної дійсності підтверджує факт існування 

такого різновиду суспільної свідомості, як правова свідомість, або 

правосвідомість. Досі в науковій літературі не вироблено єдиного підходу до її 

тлумачення, найчастіше в сучасній філософсько-правовій літературі під 

правовою свідомістю розуміють поєднання різних форм відображення (знання, 

відчуття, оцінки тощо) правової реальності (дійсності). Загальновизнаним є 

визначення правосвідомості як виду свідомості, який об’єктивує правову 

дійсність у вигляді юридичних знань і оцінних ставлень до права та практики 

його реалізації, правових настанов і ціннісних орієнтирів, які регулюють 

поведінку людини в юридично значущих ситуаціях [42, с. 2]. Інші думки 

наголошують на полікомпонентному характері правосвідомості, яка інтегрує 

правові знання, правові традиції та норми, ціннісні й ідеологічні принципи, 

емоційні та вольові правові настанови тощо [див. напр.:80, с. 39]. 

Залежно від глибини відображення правової дійсності / співвідношення 

теоретичного й емпіричного рівнів розрізнюють три види правосвідомості: 

буденну, або побутову (“емпіричну”), професійну (“спеціалізовану”) та наукову 

(“теоретичну”) [50, с. 60; 119, с. 5]. Буденна правосвідомість відповідає 

“наївному” відображенню правової дійсності, яке ґрунтується на отриманому 

життєвому досвіді, а не на володінні галузевим / професійним знанням; 

професійна правосвідомість уособлює групову свідомість осіб, які мають 

юридичну освіту й безпосередньо залучені до сфери правової діяльності; 

професійна правосвідомість передбачає не лише пізнання правових явищ, а й 

зворотний вплив на них [119, с. 13]. Наукова правосвідомість тлумачиться як 

систематизоване концептуальне відображення правової реальності у формі 

наукових понять і категорій; вона розкриває сутність правових явищ [50, с. 59]. 

У контексті формування ПКС основним критерієм її виокремлення 

вважаємо володіння суб’єктами правосвідомості галузевим / професійним 

правовим знанням як основною формою відображення реальності: теоретики 
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права і юристи-практики отримали таке знання в процесі фахової підготовки, 

натомість пересічні громадяни як суб’єкти побутової правосвідомості таким 

знанням не володіють.  

Концептуалізацію та категоризацію правового знання вивчають і 

тлумачать як юристи-теоретики (суб’єкти теоретичної правосвідомості), так і 

юристи-практики (суб’єкти професійної правосвідомості), тому вважаємо ПКС 

науково-професійною. Зауважимо, що розмежування наукової та професійної 

правосвідомості є досить умовним, оскільки теоретики права водночас можуть 

бути практикуючими юристами. 

Державний устрій, правова система, джерела права окремої країни мають 

специфічні особливості, тому правова дійсність соціуму однієї держави може 

бути несхожою на правову дійсність іншої [63, с. 194;189, с. 214]. Більше того, 

розуміння й тлумачення правових понять (“закон”, “злочин”, “покарання” та 

ін.) на теоретичному рівні може відрізнятися в залежності від того, до якої 

правової сім’ї належить національне право певної країни [189, с. 215], що в 

цілому не властиво для інших галузевих знань, напр., математичного, 

фізичного, хімічного видів знання тощо. Відтак доречно говорити про 

існування національних правових картин світу. 

Виходячи з тлумачення правової картини світу як відображення правової 

дійсності певного соціуму суб’єктами колективної, професійно-наукової 

правосвідомості, з’ясуємо обсяг і взаємозв’язок таких понять, як “правова 

дійсність – правова система – право” та “право – правове знання”.  

У сучасній юридичній науці не існує єдиного визначення понять “правова 

дійсність” і “правова система”, при цьому питання про їхнє співвідношення 

залишається дискусійним. Деякі науковці фактично ототожнюють їх, інші 

намагаються розмежувати й описати як окремі категорії. У правовій дійсності 

виокремлюють “такі взаємодіючі елементи, які мають конститутивне значення: 

власне право, юридичну практику й правову ідеологію, при цьому правова 

система представляє ці елементи в єдності та взаємозв'язку і дає уявлення про 

діюче в тій або іншій державі право” [2, с. 87]. Правова система є комплексом 
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взаємозалежних і узгоджених юридичних засобів, призначених для 

регулювання суспільних відносин, а також юридичних явищ, які виникають 

внаслідок такого регулювання (правові норми, правові принципи, правові 

відносини, правова поведінка та ін.) [168, с. 237-238].  

Більшість авторів єдині в тому, що право є ядром як будь-якої правової 

системи, так і правової дійсності. У юридичній науці існує багато визначень 

поняття “право”, проте більшість із них збігається в частині, де право 

визначається як система загальнообов’язкових, формально визначених, 

встановлених або санкціонованих державою норм. Вважаємо найбільш точним 

визначення права як сукупності правових норм і принципів, встановлених або 

визнаних державою як регуляторів суспільних відносин [168, с. 237-238], яке 

використовуємо в нашому подальшому дослідженні. 

При цьому під нормою права розуміють загальнообов’язковий, 

формально визначений припис, що формулюється державою та виражений у 

формі правила поведінки або відповідної настанови як регулятора суспільних 

відносин [15, с. 208]. Норми права ґрунтуються на принципах права, тобто 

провідних засадах права, які лежать у його основі та виражають його сутність 

[там само]. Правові принципи пронизують усю правову систему, у той час як 

норми є лише її “цеглинками”.  

Співвідношення понять “правова дійсність” – “правова система” – 

“право” можливо представити у вигляді трьох концентричних кіл, де найбільше 

коло уособлює правову дійсність, яка інкорпорує менші поля – правову 

систему та право як її складники (див. рис. 1.1). Правова дійсність 

об’єктивується у вигляді правової картини cвіту, яка є корелятом колективної 

теоретично-професійної правосвідомості. 

Право як сукупність правових норм і принципів значно вужче поняття, 

ніж правове знання. З точки зору об’єктивного права найменшою одиницею 

правового знання вважається норма права. Таким чином, у контексті ПКС під 

правовим знанням розуміємо сукупність усіх правових норм, які складають 

об’єктивне право окремої держави, теоретичне знання, що репрезентує чинні 
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правові прецеденти, процеси, а також те знання, яке формувалося протягом 

усього розвитку певного суспільства. 

 

1. Право (правові норми, правові принципи). 

2. Правова система (панівна правова ідеологія, 

юридична наука, юридична практика, правові 

інститути, правовідносини, правова культура тощо). 

3. Правова дійсність (непанівна правова ідеологія, усі 

прояви правосвідомості, які не включено до 

правової системи) 

 

 

Рис. 1.1 Правова дійсність – правова система – право:  

співвідношення понять 

 

Правове знання є основною формою вираження когнітивної складової 

теоретично-професійної правосвідомості, у структурі якої виокремлюють ще 

три складові: оцінну, емоційну й поведінкову. Кожна з них має свої форми 

вираження (див. рис 1.2).  

 

                                                             Правове знання 

 

                                                                            

                                                                            Правові оцінки 

 

                                                                           Емоціїї, почуття, тощо як реакція 

                                                                            на правові явища та процеси 

 

                                                             Правові настанови  

                                                                           

Рис 1.2 Складові правосвідомості 

 

Оцінна складова правосвідомості реалізується сукупністю оцінок 

правових явищ і процесів. Для правової картини світу характерні раціональні 

правові оцінки (правильно – неправильно, добре – погано, правомірно – 
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неправомірно тощо), тому що право за своєю природою є аксіологічним [109, 

с. 40; 62, с. 18]. Попри це, правова оцінка може бути й емоційною, 

взаємопов’язаною з емоційним фактором правосвідомості та індивідуальним 

сприйняттям правової дійсності. Емоційна складова більш характерна для 

індивідуальної картини світу суб’єкта правосвідомості. 

Поведінкова складова виражається у вигляді правових настанов, під 

якими розуміють конкретну програму поведінки суб’єктів правосвідомості в 

певних умовах [168, с.464]. У контексті ПКС під правовими настановами 

маються на увазі певні загальні регулятиви правомірної – неправомірної 

поведінки (напр., у разі виявлення ознак злочину суб’єкт повинен повідомити 

про це компетентні органи) [там само]. 

У ракурсі когнітивного підходу представимо ПКС як дворівневий 

конструкт, у основі якого знаходиться нормативний рівень, а надбудову 

складає теоретичний рівень. Розглянемо їх детальніше. 

Структурними одиницями нормативного рівня ПКС є норми й принципи 

права, які репрезентують правове знання. Правові норми закріплюються в 

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

складають об’єктивне право окремої держави [168, с. 309]. Юристи-практики 

керуються правовими нормами в своїй професійній діяльності, осмислюють їх 

для прикладного застосування; юристи-теоретики систематизують, 

узагальнюють правові норми, формулюють теоретичне знання на основі 

нормативної бази.  

Нормативний рівень ПКС можливо представити у вигляді своєрідних 

“стрижнів” – принципів права, на які “нанизані” норми права (див. рис. 1.3). 

Елементами, що з’єднують сукупність норм у єдине смислове ціле, є 

правові концепти. Як наголошує Дж. Сартор, без концептуальної сітки (тобто 

концептів, які знаходяться в системних відношеннях між собою) нормативні 

документи були б хаотичною сукупністю непотрібних повторів, а з’ясування 

змісту правових концептів допомагає краще зрозуміти зміст правових норм 

[254, с. 18].  
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принцип          принцип          принцип        принцип           принцип         принцип           принцип 

Рис. 1.3 Нормативний рівень правової картини світу 

 

Теоретичний рівень правової картини світу охоплює такі складники: усі 

форми правового знання (за винятком нормативного наповнення), правові 

оцінки й загальні правові настанови. Слід уточнити, що правове теоретичне 

знання не є “відірваним” від практики, а застосовується юристами 

безпосередньо в їхній діяльності й впливає на розвиток об’єктивного права. 

Правові концепти виконують функцію з’єднувальних елементів не лише 

для одиниць теоретичного рівня ПКС, а також поєднують  нормативний і 

теоретичний рівні між собою. При цьому для з’ясування змісту окремого 

правового концепту необхідно дослідити його об’єктивацію як на 

нормативному, так і на теоретичному рівнях. 

З вищевикладеного випливає, що в когнітивному аспекті ПКС є видом 

ККС професійної спільноти юристів, що відображає правову дійсність у вигляді 

сукупності структурованих ментальних одиниць (ментефактів – термін 

В. В. Красних), ключовими з яких вважаємо правові знання й правові концепти. 

На відміну від наївного бачення правової дійсності, ПКС певної 

лінгвокультури є ментальним образом її правової дійсності й формується 

носіями професійно-наукової правосвідомості – суб’єктами ПКС, які 

володіють правовим знанням і в процесі своєї діяльності створюють відповідні 

юридичні тексти (див. табл. 1.2). До суб’єктів ПКС відносимо: законодавця, 

суддю, юриста-практика, юриста-науковця. 
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Таблиця 1.2 

Типологія суб’єктів ПКС та створюваних ними юридичних текстів 

№ Суб’єкти ПКС  Юридичні тексти 

1 Законодавець Конституція, закони, підзаконні акти 

2 Суддя Звід судової практики 

3 Юрист-практик Угода, контракт 

4 Юрист-науковець Наукова стаття, монографія 

 

Роль законодавців виконують юристи, які беруть участь у написанні 

нормативно-правових актів, котрі в подальшому приймаються представниками 

законодавчої влади. Роль суддів як суб’єктів права надзвичайно важлива, 

зокрема в американському праві, де прецедент є основним його джерелом, а 

відтак судові рішення з кримінальних і цивільних проваджень, винесені 

суддями, створюють судову практику як підґрунтя для вирішення подальших 

справ. Юристи-практики (приватні юристи, юрисконсульти підприємств, 

юристи державних органів тощо) як суб’єкти ПКС створюють тексти угод, 

контрактів та інших юридичних документів. Юристи-науковці в статтях, 

монографіях, дисертаціях фіксують результати наукового пізнання правової 

дійсності.  

Юридичні тексти, створювані всіма суб’єктами ПКС, репрезентують 

джерела для її реконструкції, тому що саме за допомогою мовних засобів 

правове знання формулюється, кодується, фіксується (письмові жанри) і 

передається (письмові й усні жанри). Мовними корелятами нормативно-

правових актів / судових рішень є юридичні тексти, норми права 

вербалізуються реченнями, а правові концепти об’єктивуються сукупністю 

мовно-комунікативних засобів (юридичними термінами, юридичними 

дефініціями, юридичними текстами). 

Отже, правова картина світу є частиною концептуальної картини світу 

певного соціуму як відображення його правової дійсності суб’єктами 

колективної професійно-наукової правосвідомості. Як конструкт правової 
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дійсності, правова картина світу охоплює нормативний і теоретичний рівні, 

які певним чином структуровані. Правові концепти виконують роль 

з’єднувальних елементів між сукупністю норм, які складають об’єктивне право 

окремої держави, і теоретичним правовим знанням, правовими оцінками й 

настановами. Суб’єкти професійно-наукової правосвідомості – законодавці, 

судді, юристи-практики та юристи-науковці, створюють юридичні тексти, які є 

джерелом для реконструкції національної ПКС. 

 

1.2. Правовий концепт як ментально-мовна одиниця правової 

картини світу 

 

До основних завдань цього підрозділу відносимо: аналіз правового 

концепту за характером знання, яке він категоризує, виокремлення й опис 

основних типологічних характеристик і засобів їхньої вербалізації. 

 

1.2.1. Наукові підходи до аналізу концепту в сучасній лінгвістиці. 

Загальновизнано, що концепт є “парасольковим” терміном [26, с. 6], який, перш 

за все, використовують у когнітивній лінгвістиці й когнітивній психології, котрі 

досліджують проблеми мислення та пізнання, зберігання й переробки 

інформації. 

У сучасній лінгвоконцептології концепт розглядають як продукт 

свідомості, результат первинної та вторинної концептуалізації дійсності, який 

детермінований культурою, об’єктивується в мові та моделюється шляхом 

комплексного лінгвістичного й екстралінгвістичного дослідження [146, с. 14]. 

До числа найважливіших ознак концепту відносять такі: 1) комплексність 

побутування; 2) ментальна природа; 3) цінність; 4) умовність і розмитість; 

5) мінливість; 6) обмеженість свідомістю носія; 7) багатокомпонентність; 

8) багатомірність; 9) методологічна відкритість і полікласифікованість [77, с. 

12-13]. 
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У наукових працях вітчизняних і російських фахівців із 

лінгвоконцептології застосовуються різні підходи до тлумачення поняття 

концепту [13; 39; 26; 68; 74; 76; 146; 147; 150; 152; 154; 160; 161;155; 156], 

узагальнення яких представлено в монографіях А. М. Приходька: “концепт як 

епістеміологічне утворення”, “концепт як (психо)ментальне утворення”, 

“концепт як (етно)культурне утворення”, “концепт як (прагма)регулятивне 

утворення”, “концепт як аксіологічне утворення” [160, с. 46-48; 161] (див. 

рис. 1.4). 

                                                               епістеміологічне утворення 

                                                               (психо)ментальне утворення 

                 Концепт                                (етно)культурне утворення 

                                                               (прагма)регулятивне утворення 

                                                               аксіологічне утворення 

Рис. 1.4 Дефініційні підходи до визначення концепту 

 

Окреслимо суть розуміння концепту в межах вищезазначених підходів. 

Концепт як епістеміологічне утворення інкорпорує “знання людини про 

дійсність, її елементи та перспективи” [153, с. 120]. Концепт як 

(психо)ментальне утворення уособлює “продукт людської свідомості, який є 

вищою формою відображення дійсності в психіці людини” [160, с. 47]. Під цим 

ракурсом концепт тлумачиться як “дискретна змістовна одиниця колективної 

свідомості, що відображає предмети реального або ідеального світу й 

зберігається в національній пам’яті носіїв мови у вербально позначеному 

вигляді” [13, с. 28].  

Концепт як (етно)культурне утворення (етноконцепт, термін 

Н. В. Слухай [170]) ґрунтується на усвідомленні ролі національної культури в 

житті соціуму й дефінується як “концентроване вираження духовно-емоційного 

досвіду певного етносу” [39, с. 92]; “ментефакт культурного простору”, 

“максимально абстрагована ідея предмету культури” [94, с. 266, с. 269].  
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Концепт як (прагма)регулятивне утворення відображає інтенційний 

характер використання ментальних сутностей у дискурсі [160, с. 47], здатність 

регулювати комунікативну поведінку, визначати етноспецифічні норми 

спілкування, оцінний кодекс лінгвокультури [75, с. 98].  

Концепт як аксіологічне утворення базується на феномені “духовна 

цінність” – суспільні уявлення про добро і зло, красу й потворність, любов і 

ненависть, правду й кривду, справедливість тощо [160, с. 47]. Залучення до 

опису концепту цих категорій дозволяє говорити про “ціннісні домінанти 

культури” [74, c. 34]. 

На часі найпоширенішим у працях українських і російських науковців є 

розуміння концепту як лінгвокогнітивного явища. При цьому в процесі 

визначення концепту враховано його складну змістову структуру. Так, 

О. О. Селіванова визначає концепт як інформаційну структуру свідомості, 

різносубстратну, певним чином організовану одиницю пам’яті, яка містить 

сукупність знань про об’єкт пізнання, вербальних і невербальних, набутих 

шляхом взаємодії п’яти психічних функцій свідомості та позасвідомого [166, 

c. 112].  

В. В. Красних тлумачить концепт як результат раціонально-емоційного 

сприйняття дійсності в умовах певної культури [93, c. 13], який формується в 

процесі життєвого досвіду, належить як індивідуальній, так і суспільній 

свідомості, володіє емотивністю, аксіологічністю, оцінністю, позбавлений 

інгерентно властивої йому образності, завжди культуро залежний та культуро 

специфічний [93, c. 17-18].  

М. Ф. Алефіренко розуміє концепт як складне, багатоярусне ментальне 

утворення, до складу якого, крім поняттєвого змісту, входять оцінні та 

релятивно-оцінні смисли, що показують ставлення суб’єкта до об’єкта, який 

пізнається [4, c. 155]. 

Найвагоміший внесок зарубіжних науковців у розвиток теорії концепту 

знаходиться в площині когнітивної лінгвістики, при цьому визнається 

універсальність поняття “концепт” як основоположного для декількох напрямів 
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лінгвістики (див. праці когнітивістів Дж. Ділона [212], В. Еванса [216; 217; 

218], Дж. Фодора [219], Р. Джакендоффа [225], Дж. Лакоффа, М. Джонсона 

[236], Р. Ленекера [1988], Г. Піхта [247], Л. Талмі [267] та ін.). 

Р. Джакендофф наголошує, що концепти складають основні елементи 

концептуальної системи (напр., концепти руху, дії, місця або простору) [224, 

с. 68]. За Дж. Лакоффом і М. Джонсоном, концепти структурують всю 

інформацію, яку сприймає людина [235, с. 454]; ці дослідники також зробили 

важливий внесок в обґрунтування метафоричної природи концептів [236, 

c. 195]. Р. Ленекер аналізує значення на концептуальному рівні, роблячи 

припущення, що значення обмежується концептуалізацією (“meaning is reduced 

to conceptualization”), сприйняття є одним із процесів концептуалізації, а між 

сприйняттям та інтерпретацією не існує чітких меж. При цьому 

концептуальний зміст структурується за допомогою граматики, засобами 

образно-схематичних моделей [238, с. 23]. Л. Талмі пропонує гіпотезу, що в 

процесі концептуалізації наша свідомість створює різні когнітивні структури й 

поняття, а важливі для суспільства концепти знаходять відображення в мові 

[267, с. 165-166].  

Дж. Фодор виокремив п’ять обов’язкових положень теорії концепту (“not-

negotiable conditions on a theory of concepts”): 1) ментальний характер концептів 

(concepts are mental particulars); 2) категоріальний характер концептів (concepts 

are categories): концепти апелюють до об’єктів реального світу; 

3) конститутивність (compositionality: concepts are the constituents of thoughts), 

яка є провідною ознакою будь-яких концептів як ментальних репрезентацій; 

4) загальна значущість, або універсальність концептів (concepts are public) : 

концепти історично належали й будуть належати усьому людству (напр., 

“батько”, “собака”, “вода”, “трикутник” тощо); 5) набутий (невроджений) 

характер концепту (concepts are not innate); хоча концепти складають базу для 

утворення складніших ментальних репрезентацій і систем, вони не є природним 

феноменом, а підлягають вивченню [219, с. 24-30]. Однак останнє положення, 

як вважає С. Кері, дискусійне, адже існують вроджені концептуальні 
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репрезентації (innate conceptive representations), які не обмежуються 

сенсорними, перцептивними або сенсорно-моторними репрезентаціями, при 

цьому дослідниця розуміє концепт як “ментальний символ” або “oдиницю 

мислення” [209, с. 113].  

Г. Піхт визначає концепт як утворення, яке характеризується загальними 

властивостями класу об’єктів, формується як абстракція, але може 

утворюватися в результаті й інших процесів (не абстрагування), є динамічним, 

має певний “життєвий” цикл, пов’язаний із професійним концептуальним 

апаратом, має фіксований зміст, охоплює те чи інше знання в певний проміжок 

часу, може видозмінюватися в культурному дискурсі й передаватися за 

допомогою знаків [247, c. 119]. 

Узагальнення різних поглядів на концепт у сучасній лінгвоконцептології 

дає підстави стверджувати, що найоптимальніший підхід до визначення 

концепту – інтегральний, згідно з яким концепт є епістеміологічним, 

(психо)ментальним, (етно)культурним, (прагма)регулятивним та аксіологічним 

утворенням одночасно, а відтак найрелевантнішим у такому розумінні 

вважаємо визначення концепту, сформульоване М. В. Піменовою [146, c. 16], 

яке ми беремо за основу для нашого подальшого дослідження: “Концепт є 

певною ментальною репрезентацією фрагмента об’єктивної дійсності, яка 

відображає категоріальні та ціннісні характеристики знань про цей фрагмент, 

функціонально значущі для певної культури, має складну структуру, виражену 

різними групами ознак, репрезентованих різноманітними мовними засобами за 

умови, якщо він має вербальну форму” [Переклад наш – О. О.]. 

У центрі нашої уваги знаходиться правовий професійний концепт “crime” 

як ментефакт галузевого знання – кримінального права. Яка дефініційна модель 

якнайповніше відображає його сутнісні ознаки? Як зазначає Л. П. Науменко, “в 

основі професійного концепту лежить наукове поняття/ термінопоняття 

(конкретне, абстрактне, збірне, категоріальне) або зміст, який щонайповніше 

відображає об’єкти, відношення та реалії певної професійної сфери людської 

діяльності” [122, с. 117; 123, с. 66], а відтак професійні концепти “тяжіють до 
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раціонально-логічного, об’єктивного представлення знань про світ, тому їх 

можна віднести до когнітивних (пізнавальних концептів, концептів-понять), 

хоча вони й не позбавлені емоційно-ціннісних та образних компонентів” [122, 

с. 116].  

Беручи за основу визначення наукового концепту В. Л. Іващенко [68, 

с. 123], сформулюємо дефініцію ПК: під правовими концептами розуміємо 

ментально-мовні репрезентації фрагментів правової дійсності, які формуються 

юристами в процесі здійснення їхньої професійної діяльності як на основі 

знання, об’єктивованого в (національних) джерелах права й наукових працях із 

фаху, так і індивідуально-особистісного досвіду, набутого в результаті 

розв’язання професійних завдань. Із цього визначення очевидно, що ПК 

об’єктивує знання в галузі права (епістемічне утворення), належить 

колективній / індивідуальній свідомості фахівців / фахівця (психоментальне 

утворення) певної національної системи права (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). 

 

1.2.2. Ментальна структура й типологія правового концепту. 

Унаслідок багатовимірності концептів як якісного різноманіття їхнього змісту в 

їхній структурі виокремлюють складники, які в залежності від використаної 

евристичної моделі отримують назви компонентів, шарів, страт, секторів 

тощо [29, с. 12]. Аналіз праць С. Г. Воркачова [26; 28; 30], В. І. Карасика [74; 

76; 77], М. В. Піменової [146; 147; 150], А. М. Приходька [160; 161], 

З. Д. Попової та Й. А. Стерніна [155] засвідчив, що на часі в 

лінгвоконцептології не існує узгодженої єдності міркувань стосовно проблеми 

структурації концепту. В. І. Карасик виокремлює образно-перцептивну, 

поняттєву (інформаційно-фактуальну) та ціннісну (оцінка та поведінкові 

норми) сторони [74, с. 128; 75, с.29]. З. Д. Попова та Й. А. Стернін пропонують 

три базові структурні компоненти концепту: образ, інформаційний зміст та 
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інтерпретативне поле [156, с. 74-80]. С. Г. Воркачов структурує концепт на 

поняттєвий складник (ознакова та дефініційна структура), образний складник 

(когнітивні метафори, які підтримують концепт у свідомості) та значимісний 

складник (етимологічні, асоціативні характеристики концепту) [27, с. 7]. 

Вищезазначене ілюструє той факт, що більшість дослідників виокремлюють у 

структурі концепту образ, певне інформаційно-поняттєве ядро та деякі 

додаткові ознаки, що, на думку З. Д. Попової та Й. А. Стерніна, вказує на 

принципову схожість у розумінні структури концепту різними науковими 

школами [156, с. 75]. 

Об’єктом нашого дослідження є ПК “crime” як одиниця правової картини 

світу в зіставному висвітленні з наївно-мовною картиною, який відносимо до 

професійних концептів. А відтак ми поділяємо думку Л. П. Науменко, що 

ментальна структура такого концепту складається з: 1) поняттєвого 

компонента (змістова складова концепту), представленого [терміно]поняттям; 

2) смислового компонента (смислові центри / семантичні ядра); 3) 

схематичного компонента (фрейм, сценарій)”, а також 4) образного компонента 

(образ-стереотип, концептуальна метафора); 5) символічного компонента 

(образ-антропосимвол) та 6) оцінного компонента, оскільки оцінка присутня “в 

різних її іпостасях в інших компонентах концепту (логічна / раціональна, 

інтелектуальна, моральна й естетична оцінка у структурі денотата, емоційна 

оцінка в різного роду конотаціях та образно-метафоричному компоненті)” [122, 

с. 118]. Схарактеризуємо вищевиокремлені компоненти детальніше. 

На думку І. В. Кононової, тлумачення концепту як сукупності знань про 

фрагмент об’єктивної дійсності, яка створюється в першу чергу образами, 

зумовлює виокремлення в його структурі образної складової [89, с. 34]. Цю 

думку підтримує C. Г. Воркачов, який стверджує, що образна складова 

концепту знаходить свою об’єктивацію в різних когнітивних структурах, які 

організують концепт у свідомості й цим відрізняють його від поняття, що 

позбавлене наочності [28, с. 18]. Образ тлумачиться як категорія свідомості, яка 

відтворює різні атрибути предмета (форму, колір, об’єм, пропорції тощо), дії 
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або події й характеризується наочністю, комплексністю, відсутністю деталізації 

та схематизму [78, c. 189]. Образ-стереотип (також стереотипний образ) є 

різновидом стереотипу, фіксованої ментальної “картинки”, що відображає у 

свідомості носія лінгвокультури “типовий” фрагмент реального світу [94, 

с. 231] і уособлює мінімізоване, стійке, зумовлене національно-культурною 

специфікою уявлення про предмет або ситуацію [там само, с. 232]. 

Узагальнюючи вищенаведені визначення, образ-стереотип тлумачимо як 

різновид уявлення про об’єкт або подію, який зберігається у вигляді кліше 

свідомості й виконує функцію еталона.  

Міркування американських психологів Дж. Закса й Б. Тверски про 

допустимість опису події як об’єкта (обидві означені сутності існують у 

просторі, їм властиві однакові атрибути, хоча події й відрізняються від об’єктів 

своїми темпоральними характеристиками) [275, с. 5] дає нам підстави 

розглядати злочин як об’єкт, цілісне уявлення про який зберігається у 

свідомості носіїв національної лінгвокультури у вигляді ментального образу-

стереотипу. 

У процесі концептуалізації світу людина схильна порівнювати 

отримувану нову інформацію або зі своїм образом, або з об’єктами, які 

сприймаються нею просторово та з якими вона взаємодіє в практичній 

діяльності [178, с. 136; 236, c. 201]. Звичним способом інтерпретації людиною 

свого досвіду є уподібнення одного поняття або уявлення іншому, перенесення 

на нього релевантних ознак або характеристик з іншого, використання його як 

основи для порівняння [226, c.40; 232, c. 4; 235; 336]. У результаті такої 

когнітивної діяльності утворюються концептуальні метафори – ментальні 

структури, що втілюють когнітивні ознаки нового образу, сформованого на 

основі уподібнення [176, c. 165].  

Ментальна структура, яку уособлює концептуальна метафора, допомагає 

розумінню нової інформації [201, c. 612]. Метафора, подібно до схеми, аналогії, 

наративу, є структурою зберігання інформації (stored structure), яка наповнює 

новий концепт смислом, переносячи (мапуючи) відношення й вивідне знання 
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від одного концепту до іншого [205, c. 955]. При цьому метафоризація є 

когнітивно ефективним процесом, даючи можливість концептуалізації / 

пізнання без необхідності збору повної інформації (without having to gather 

complete information) [там само], напр., метафорична репрезентація “закону” 

(“law”) у вигляді “дерева” (“tree”) або “ріки” (“river”) та вербалізація цих 

ментальних образів словами повсякденного вжитку tree, river уможливлює 

відображення сутнісних ознак закону (trunk, branches and roots; a living 

organism; longevity and change) мінімумом мовних засобів [250, c. 5-6]. 

Для нашого дослідження важливо те, що метафорі притаманна 

властивість впливати на розуміння, інтерпретацію та вилучення смислу з 

тексту / дискурсу. Перш за все нас цікавлять фахові тексти з галузі 

кримінального права й тексти різножанрової публіцистики, які висвітлюють 

діяльність системи правосуддя та поруч із юридичними текстами є важливим 

середовищем побутування концептуальних метафор. Cпецифіка означених 

текстів полягає в тому, що юридичні тексти, які створюються фахівцями в 

галузі права, інтепретуються як юристами, так і неюристами, котрі є носіями 

владних повноважень (напр., державні діячі, політики) і котрі продукують 

публіцистичні тексти, у просторі яких використовують концептуальні 

метафори, що актуалізують різні аспекти діяльності системи правосуддя, з 

метою ідеологічного впливу на суспільну свідомість (“governing through 

metaphors”) [див.: 229, c. 13; 269; 259, c. 1030].  

У цьому смислі метафора “The WAR ON CRIME” (війна зі злочинністю), 

яка була введена до публічного дискурсу американським президентом 

Л. Джонсоном у 1967 р. з метою окреслення напряму діяльності кримінального 

правосуддя США, вважається однією з найуспішніших ідеологічних 

концептуальних метафор ХХ століття [259, c. 1030]. Прикладами інших 

ключових метафор такого типу є “механізм” (Justice Gears) і “лабіринт” (The 

Justice Maze) [Kendall-Taylor 2014, c. 16]. Метафора “Justice Gears” спрямовує 

увагу суспільства на елементи будови системи правосуддя, а не на причини й 

шляхи подолання злочинності: “Thinking about a machine and mapping this 
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mechanistic thinking onto the issue of criminal  justice immediately appeared to focus 

people’s attention on the functions and fit of different parts of the system” [229, 

c. 17]. Метафора “The Justice Maze” робить головним фокусом суспільної уваги 

– “the structure that people move through (the maze)” (структуру, по якій 

рухаються люди (лабіринт)) [229, c. 20], переключаючи увагу від індивіда та 

його вчинків на контексти й системи, у яких він діє.  

У сучасній науковій літературі запропоновано різні типології метафори: 

номінативні, образні, когнітивні й генералізуючі метафори в класифікації 

Н. Д. Арутюнової; когнітивні й емоційно-оцінні в класифікації М. В. Нікітіна; 

індикативні, евалюативні, зображально-виражальні та концептуальні в 

класифікації О. О. Опаріної; ідентифікуючі, образні й оцінно-експресивні в 

класифікації В. М. Телії та ін. Нам імпонує класифікація концептуальних 

метафор, запропонована Дж. Лакоффом і М. Джонсоном [235], які поділяють їх 

на три групи за когнітивною функцією: онтологічні (ontological), структурні 

(structural) та орієнтаційні (orientational). На думку З. Ковечеша, функція 

онтологічної метафори полягає в сприянні розуміння нашого досвіду з точки 

зору об’єктів, речовин і контейнерів. Надання узагальненим категоріям 

визначеної структури є функцією структурної метафори, а орієнтаційна 

метафора виконує функцію просторової орієнтації [232]. Саме ця класифікація 

обрана теоретичним підґрунтям для вивчення концептуальних метафор “crime”. 

Поруч із концептуальною метафорою символ як образний складник 

концепту виникає з перцептивного образу, якому властива ціннісна насиченість 

та атрактивність для носіїв певної лінгвокультури, об’єктивується в знаковій 

формі й актуалізує відповідний концепт у певному контексті [54, с. 8; 84, c. 30; 

104]. На відміну від метафори, утвореної на основі образу, сформованого 

стосовно одного класу об’єктів і застосованого до іншого класу або до 

конкретного представника цього класу [9, с. 323], символ є образом, у якому 

акумулюються етнокультурні знання про позначуваний об’єкт [200, с. 474], 

спільне духовне значення [79, с. 186]. Функціональна особливість символу 

полягає в тому, що він виконує функцію заміщення важливої культурно-
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значущої інформації [54, с. 101; 167, c. 526], на відміну від метафори, ключова 

функція якої полягає в опосередкованому називанні одного об’єкта через 

характерні ознаки іншого. Символічний компонент концепту несе в собі 

значення, які виходять за межі самого концепту, і в той же час цей компонент 

запозичує значення інших концептів [54, с. 8], напр., якщо злочин або його 

елементи (злочинець, жертва) символізує / заміняє якесь явище, то існує щось, 

що символізує / заміняє злочин (злочинця, жертву).  

Фреймовий компонент концепту “crimе” можливо представити 

щонайповніше за допомогою базових фреймів. Ми застосовуємо концепцію 

базових фреймів як концептуальних структур із найвищим рівнем схемності, 

представлену в наукових працях С. А. Жаботинської [56, с. 7; 57, с. 359-362; 58; 

59, с. 83-84]. У свою чергу ця концепція є авторським переосмисленням теорії 

фреймів М. Мінського [118, с. 7]. Слід зауважити, що більшість дослідників, 

запозичивши ідею М. Мінського про фрейм як структуру ієрархічно 

організованих і взаємопов’язаних елементів, називають і тлумачать їх по-

різному, у результаті чого існує ціла парадигма назв фреймових структур. У 

нашому дослідженні використано “cлотову” структуру фрейму: фрейм 

складається зі слотів, які заповнюються пропозиціями (cхемами) як основними 

одиницями зберігання знань.  

Згідно із С. А. Жаботинською, концептуальна мережа формується п’ятьма 

базовими фреймами (у широкому сенсі структурами представлення знань, які 

стоять за значеннями слів): предметним, акціональним, посесивним, 

ідентифікаційним і компаративним [57, с. 359]. Фрейми названо “базовими”, 

оскільки вони інкорпорують вихідні, найбільш узагальнені (схемні) принципи 

категоризації й організації вербалізованої інформації про предметний світ, який 

оточує людину [там само].  

Оцінний компонент концепту “crimе” реконструюється шляхом 

виокремлення оцінних ознак у його засобах вербалізації та їхнє розміщення на 

оцінній шкалі. Процес пізнання навколишнього світу полягає не лише в 

моделюванні й відображенні реальності як сукупності різноманітних предметів 
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і явищ, а також у їхньому оцінюванні. Оцінка є окремим когнітивним актом, у 

результаті якого суб’єкт визначається зі ставленням до оцінюваного об’єкта в 

аспекті значення останнього для життєдіяльності суб’єкта [10, с. 35]. 

Оцінювання визначається як природний когнітивний процес, що охоплює кілька 

етапів оцінювання: вибір об’єкта / предмета оцінки, вибір ознаки-підґрунтя 

оцінки, зіставлення предмета з цією ознакою, вибір значення ознаки, наділення 

оцінюваного предмета значенням ознаки [17, с. 75]. У найзагальнішому сенсі 

оцінність уособлює вираження за допомогою різнорівневих мовних засобів 

узагальненого інваріантного значення схвалення / несхвалення [158, с. 93]. 

Аналіз наукових джерел, присвячених категорії оцінки, засвідчив, що її 

вивчення залишається багатоаспектною, багато в чому спірною та відкритою 

проблемою. На часі не існує універсальної типології оцінки, а залежно від мети 

дослідження використовуються різні її класифікації (див. їхній огляд у праці 

[182, c. 154-157]. Згідно з аксіологічною інтерпретацією виокремлюють 

позитивну (меліоративну) і негативну (пейоративну, дерогативну) оцінки [24]; 

залежно від наявності емотивного компонента – раціональну (логічну) й 

емоційну; відповідно до співвідношення об’єктивного й суб’єктивного 

чинників – загальний (холістичний) і частковий різновиди оцінки; залежно від 

формулювання оцінного висловлювання – абсолютну й порівняльну [24, с.15]; 

за впливом контексту на реалізацію семантики мовних одиниць – інгерентну 

(мовну, узуальну) й адгерентну (мовленнєву, оказіональну). Одна з найбільш 

відомих і детально розроблених класифікацій часткових оцінок запропонована 

Н. Д. Арутюновою [10, с. 75-76], яка виокремлює сенсорні (гедоністичні, 

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

(утилітарні, нормативні, телеологічні) оцінки. Ми обираємо класифікацію 

Н. Д. Арутюнової з метою визначення особливостей оцінного компонента 

концепту “crimе” у зв’язку з тим, що вона є детальною, уможливлює 

розмежування чисто оцінних ознак (добре/погано) з ознаками, які сполучають 

оцінний смисл з дескриптивним, і дозволяє виявити характер дескриптивної 
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ознаки (сенсорно-смакова, утилітарна тощо), рівень раціонального й 

емоційного в часткових оцінках. 

Проблема типології концептів вважається однією з ключових у 

методології дослідження концепту [127, с. 40]. У межах окремих “концепцій 

концепту” розроблено різноманітні способи його типологізації, критичний 

аналіз яких представлено в наукових студіях [1], [68], [105], [127], [147], [150], 

[160-161], [164] та ін. Хоча, на думку В. Л. Іващенко, у багатьох наукових 

працях окремі типи концептуальних структур описано безвідносно до їхньої 

системної організації в типологічній ієрархії [68, с. 71].  

Якщо розглядати концепт як інтегральну одиницю мислення, яка виконує 

роль об’єднувального елемента в системі “свідомість – мова/вербальна 

комунікація – соціум – культура”, то очевидно, що зв’язки між складниками 

системи можна описати за певними принципами: когнітивним (свідомість), 

референційним (мова / вербальна комунікація, культура) та реляційно-

функційним (функціювання в дискурсі певної спільноти). Згідно з когнітивним 

принципом, основним критерієм виокремлення концептів є особливості 

ментальних одиниць, які відображають об’єкти концептуалізації та спосіб 

пізнання. За референційним принципом до уваги беруться особливості ознак 

об’єктів концептуалізації та спосіб їхньої вербалізації в мові/дискурсі. 

Реляційно-функційний принцип припускає існування залежності між носієм 

свідомості (індивідом, соціумом), його комунікативною/дискурсивною 

діяльністю та типовими характеристиками ментальних одиниць, які 

відображають об’єкти пізнання, концептуалізовані свідомістю. На підставі 

означених принципів у межах інтегрального підходу опишемо типологічні 

риси правових концептів. 

Згідно з когнітивним підходом, який передбачає спосіб 

представлення / зберігання знань, уявлень у ментальній сфері носія мови 

(класифікації М. Ф. Алефіренка [3], А. П. Бабушкіна [12], М. М. Болдирева [19], 

З. Д. Попової і Й. А. Стерніна [155], С. В. Ракітіної [163]), ключові правові 



49 

 

концепти “law” “offence”, “crime”, “trial”, “punishment” моделюються переважно 

як концепти-поняття та концепти-фрейми.  

Завдяки неоднорідності ієрархічної організації концептуальної системи в 

тексті, дискурсі, мовній картині світу її компонентам властива різна значущість, 

а відтак за цим параметром виокремлюють: суперординаційні /  концепти-

гіпероніми, пресуперординаційні, базові / ключові , пресубординаційні; 

субординаційні  /  субконцепти / концепти-гіпоніми [68, c. 79]. В ієрархічній 

організації концептосистеми права, яку можливо представити у вигляді 

деревовидного графа, суперординаційний рівень займає концепт “law” (право / 

закон); пресуперординаційний рівень посідають концепти “offence” 

(правопорушення), “investigation” (досудове розслідування), “court trial” 

(судовий процес) і “punishment” (покарання); концепт “crime” 

(злочин / кримінальне правопорушення) і “tort” (цивільне правопорушення) 

обіймають базовий рівень, а на субординаційному рівні знаходяться концепти, 

що репрезентують численні конкретні правопорушення.  

За ступенем абстрактності концепти поділяють на конкретні та 

абстрактні, зокрема конкретні концепти відображають об’єкти та явища 

дійсності, які сприймаються органами відчуття (напр., їжа, птах), а абстрактні 

концепти важко піддаються опису та класифікації (напр., страх, жадібність, 

щастя) [14, с. 63]. У зв’язку з тим, що в основі правового концепту лежить 

абстрактне поняття, що потребує розгорнутого опису (юридичних або 

словникових дефініцій, текстових ілюстрацій), відносимо його до абстрактних 

концептів. 

За внутрішньоструктурною організацією розрізнюють макроконцепти 

(багатовимірні, складні) та мікроконцепти (одновимірні, прості) [68, с. 79]. На 

підставі того, що ключовим правовим концептам суперординаційного, 

пресуперординаційного та базового рівнів властива розгалужена різновекторна 

асоціативно-вербальна сітка смислових зв’язків, їх кваліфікуємо як 

макроконцепти.  
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Референційний (відоб’єктний) принцип типологізації охоплює кілька 

параметрів: тематичний (специфіка концепту полягає в тому, які саме явища 

дійсності концептуалізуються) [96, c. 9]; за відображенням у мові (існують чи 

не існують регулярні засоби вербальної об’єктивації концептів) [155, с. 120]; за 

способом мовної репрезентації [19, с. 43]. Згідно з референційним принципом 

правові концепти “law”, “offence”, “crime”, “tort”, “investigation”, “court trial”, 

“punishment” належать до концептосфери права. Усі правові концепти 

номіновані, ключові засоби їхньої вербалізації – лексичні (юридичні терміни), 

синтаксичні (пропозиції юридичних дефініцій) та текстові (тексти 

нормативно-правових актів, інші письмові джерела права, фахові тексти).  

Реляційно-функційний принцип типологізації концептів є підставою для 

виокремлення концептів згідно з особливостями суб’єктів, свідомості яких 

належать об’єкти концептуалізації, та специфіки їхнього функціонування в 

динамічному й дискурсивному аспектах [74]. У зв’язку з тим, що концепт 

вважається одиницею, яка отримує визначеність на рівні дискурсивної 

реалізації [96, с. 6], концепти розрізнюються за дискурсивною закріпленістю, 

причому, будучи дискурсивно закріпленим, концепт у той же час формує 

певний тип дискурсу, а дискурс тлумачиться як сукупність апеляцій до 

концептів [171]; особливо це стосується інституційних (соціально-зумовлених) 

дискурсів, до яких належить і юридичний дискурс. За цим принципом правові 

концепти можуть бути як індивідуальними (професійна свідомість фахівця 

права), так і колективними (правова свідомість фахової спільноти). Їм властиві і 

дискурсивна закріпленість за юридичним галузевим дискурсом, і статус 

дискурсоутворювальних концептів. 

Узагальнюючи результати аналізу сучасних лінгвістичних досліджень із 

вивчення природи концепту, синтезуємо визначення правового концепту як 

результату процесу концептуалізації, під яким розуміємо ментально-мовну 

репрезентацію певного правового фрагмента дійсності, сформовану в процесі 

професійної діяльності спеціаліста в галузі права на основі професійного 

знання, об’єктивованого в нормативно-правових текстах, фахових довідкових 
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джерелах, а також індивідуально-особистісного досвіду, набутого при 

розв’язанні професійних завдань. Специфіка правового концепту полягає в 

тому, що в його основі лежить наукове юридичне поняття, вербалізоване 

юридичними термінами та їхніми дефініціями, а найвичерпнішу реалізацію 

правовий концепт отримує в кодифікованих джерелах права і юридичних 

фахових текстах.  

 

1.3. Номінативне поле правового концепту  

 

Одним з важливих завдань концептології є онтологізація концептів – 

виведення їхнього внутрішнього змісту назовні [160, с. 103] та опис їхніх 

мовно-комунікативних репрезентантів.  

Г. Г. Слишкін виокремлює три рівні існування концепту: 1) як системний 

потенціал, тобто сукупність засобів апеляції до концепту, зафіксованих у 

лексикографічних джерелах; 2) як суб’єктний потенціал, тобто лінгвістичне 

надбання, яке зберігається у свідомості індивіда; 3) як текстові реалізації, тобто 

апеляції до концепту з конкретною комунікативною метою [171, с. 48-49]. 

Якщо перші два рівні відтворюються штучно (перший – при укладанні 

словників і тезаурусів, другий – шляхом лінгвістичного експерименту), то 

текстові реалізації концепту є природнім середовищем його існування [89, 

с. 35]. При цьому, як стверджує І. В. Кононова, поглиблюючи думку 

Г. Г. Слишкіна, в умовах дискурсу апеляції до концепту можуть носити прямий, 

опосередкований (за Г. Г. Слишкіним, концентрований і дисперсивний [171, 

с. 34]) та тропеїчний характер [89, там само]. При прямій апеляції концепт 

вербалізується засобами конкретної мовної одиниці, яка має з ним 

позаконтекстний, номінативний зв’язок; при опосередкованій апеляції він 

формується у свідомості носія за допомогою сукупності значень мовних 

одиниць, які не є засобами його номінації; і, нарешті, тропеїчна апеляція 

припускає репрезентацію концепту за допомогою образних засобів мови і 
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стилістичних тропів (метафори, метонімії, алюзій, алегорій, гіпербол тощо) [89, 

там само].  

З. Д. Попова та Й. А. Стернін пропонують термін “номінативне поле 

концепту” на позначення сукупності мовних засобів, які його об’єктивують 

[155, c. 69-71]. Найбільш вичерпно концепт вербалізується в тексті, тому що 

текст містить не тільки певні репрезентанти концептуальної структури, а й 

міжконцептуальні зв’язки, аналіз яких дозволяє побудувати найповнішу 

концептуальну модель [116, с. 186]. До того ж відносно стабільним 

середовищем об’єктивації значення юридичної термінолексики є юридичний 

текст [273, c. 35-36]. У цілому вичерпний опис того чи іншого концепту, 

значущого для певної культури, можливий тільки за умови дослідження 

повного набору засобів його вираження [146, c. 10].  

У правовій картині світу процеси концептуалізації та категоризації 

знаходять кінцеве вираження не тільки в актах означування, а й у 

термінологічній номінації. Як зауважує О. А. Зяблова, структура знання, 

репрезентована терміном, відрізняється від структури знання загальновживаних 

слів [66, с. 93], і далі: “Терміни дефінуються з метою їхнього пояснення, що 

реалізує інший рівень абстракції, термін уособлює особливу когнітивно-

інформаційну структуру, у якій акумулюється виражене в конкретній мовній 

формі професійно-наукове знання” [там само, с.93]. З огляду на вищесказане й 

на підставі аналізу емпіричного матеріалу, з’ясовуємо, що номінативне поле 

правового концепту містить такі специфічні репрезентанти: на вербально-

логічному рівні засоби репрезентації охоплюють моно- та полілексемні 

юридичні терміни; на текстовому/ дискурсивному рівні такі засоби охоплюють 

юридичні дефініції, тексти джерел права й фахові тексти, а також 

загальновідомі максими, афористичні вислови, які побутують у професійному 

дискурсі юристів-практиків. Ключовими репрезентантами правового концепту 

вважаємо юридичні терміни, юридичні дефініції й тексти джерел права та 

фахові тексти. Розглянемо їх детальніше. 
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1.3.1. Юридичний термін як основний вербалізатор правового 

концепту. Елементарною номінативною одиницею професійно-орієнтованих 

підмов вважається термін (від лат. terminus – межа, кордон), “слово або 

словосполучення, яке має професійне значення, виражає та формує професійне 

поняття та застосовується в процесі (й для) пізнання й освоєння певної 

сукупності об’єктів і відношень між ними під кутом зору певної професії” [37, 

с. 264;195, с. 796-798;199, с. 274].  

У нашому дослідженні ми орієнтуємося на дефініцію терміна 

В. М. Лейчика, який визначає його як тришарову лексичну одиницю певної 

терміносистеми, що складається з: 1) мовного субстрату, у якості якої 

вживається лексична одиниця мови, що є базою виникнення терміна; 

2) логічного суперстрату, що утворюється професійним (спеціальним) 

поняттям, із яким термін співвідноситься; 3) термінологічної сутності терміна, 

яку складають змістовні та формальні ознаки, розташовані між мовним 

субстратом і логічним суперстратом [103, с. 30-31]. Визначимо юридичний 

термін (далі – ЮТ) як слово або словосполучення, яке уніфіковано вживається 

у сфері правових відношень, позначає юридичне поняття з певним ступенем 

дефінітивності й заданою моносемічністю. Критеріями віднесення мовної 

одиниці до ЮТ вважаємо: правове поняттєве наповнення, змістова точність, під 

якою С. В. Гриньов розуміє “чіткість, обмеженість значення термінів”, 

зумовлену дефініцією [44, с. 37], специфічність вживання (у юридичних текстах 

у спеціальному значенні) та системні відношення з іншими елементами 

терміносистеми.  

У ракурсі сучасного лінгвокогнітивного підходу “термін уособлює 

особливу когнітивно-інформаційну структуру, у якій акумулюється виражене 

в конкретній мовній формі професійно-наукове знання” [66, с. 93]. У межах 

такого підходу терміни та їхні сукупності – терміносистеми й термінополя, 

розглядаються в тісному зв’язку з концептами [36, с. 91; 103, с. 12].  

У центрі нашого дослідження знаходяться ЮТ американського 

кримінального права як ключові вербалізатори концепту “crime”. Окрім 
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термінів, галузь кримінального права представлена також і іншими типами 

лексичних одиниць (далі – ЛО), які не входять до нашого корпусу матеріалу 

спостереження, а можуть складати перспективу подальших досліджень: 

номени (позначають одиничне поняття, важливе в прикладному значенні); 

передтерміни (вживаються для називання нових понять, але вони не 

відповідають вимогам, що висуваються до термінів); прототерміни 

(називають не поняття, а спеціальні уявлення, для котрих відсутня наукова 

дефініція); терміноїди (розмовні, просторічні, терміноподібні ЛО з нечітким 

статусом, не зафіксовані у фахових словниках), професіоналізми 

(ненормована спеціальна лексика в усному мовленні професіоналів) [див.: 99, 

с. 40] тощо.  

Визнано, що між загальновживаним словом і терміном існує відношення 

логічної похідності, а не контрарності [101, с. 91], а відтак у юридичній 

термінології відбуваються майже всі ті самі лексико-семантичні процеси, що 

властиві лексиці взагалі, але зі специфічними рисами реалізації цих процесів. 

На основі універсальної анкети конструктивних ознак терміна 

Б. Ю. Городецького [41], досліджень ЮТ О. А. Макшанцевої [107; 108; 109; 

110], С. П. Хижняка [183; 184; 185; 186; 187; 188], Л.О. Чернишової [191], 

Г. Х. Шамсєєвої [192; 193], M. Chroma [210], J. Engberg [214], H. Gubby [221], 

P. Sandrini [252], R. Temmerman [268] найважливішими рисами термінів 

кримінального права вважаємо такі: 1) загальноструктурну й вузькосистемну 

детермінованість; 2) когнітивну насиченість і ступінь дефінітивності; 

3) семантичні характеристики, серед яких виокремлюємо особливості змісту 

семантичної структури, семантико-кореляційні характеристики терміна; 

4) функціонально-діяльнісну навантаженість; 5)  національно-культурну 

специфіку. Стисло їх схарактеризуємо. 

Загальноструктурна детермінованість визначає місце терміна в мові через 

підмову /галузеву термінологію або в текстах, які обслуговує ця підмова [103]. 

С. П. Хижняк у складі юридичної термінології виокремлює термінологію права 

(закону), яку також називає термінологією правозастосувальної практики, і 
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термінологію правознавства (юриспруденції), тобто правової доктрини, які 

відрізняються за сферами функціонування, ступенем складності та періодом 

виникнення [183, с. 6-7]. У центрі нашого дослідження знаходиться 

термінологія кримінального права, яку розуміємо як сукупність термінів цієї 

галузі права.  

Система термінів, або терміносистема, тобто впорядкована множина 

термінів із фіксованими відношеннями між ними [81, с. 9-10], є своєрідною 

знаковою моделлю теоретичного знання певної галузі / професійної діяльності 

[103, с. 119, с. 129]. Дослідники структурують англійські ЮТ, які 

референціюють систему понять права, на вісім типів, що вербалізуються 

терміноодиницями семантичних мікрополів у межах термінологічного 

макрополя: 1) загальноюридичні поняття; 2) суб’єкт права (учасник цивільного, 

кримінального чи судового процесу); 3) фахівець юридичної діяльності; 

4) злочин (підкреслення наше – О. О.); 5) покарання; 6)  судочинство; 

7) майнові правовідносини; 8) юридичний документ [104, с. 12-13]. Отже, 

термін crime може функціювати як архілексема термінологічного мікрополя. 

Вузькосистемна детермінованість зумовлює місце терміна в 

терміносистемі відповідної підмови, що виявляється в його належності до 

однієї з гранично широких за значенням семантичних категорій, серед яких 

виокремлюють: процеси, предмети, властивості, величини, одиниці 

вимірювання, науки й галузі, професії й заняття тощо [73, с. 9]. Термін crime 

відносимо до семантичної категорії дія / діяння. 

Важливою рисою терміна є його когнітивна насиченість, яка відображає 

глибину знання про предмет, що ним позначається, а також ступінь точності й 

повноти його дефініцій [41;35, с. 24; 25, с. 64]. Наявність дефініції вважається 

специфічною ознакою терміна (В. В. Виноградов; В. П. Даниленко), однак у 

науковій літературі відсутній одностайний підхід до її тлумачення.  

Д. Валентинова виокремлює чотири групи термінів кримінального права 

згідно з їхньою дефінітивністю: 1) терміни, які мають дефініцію в текстах 

законів; 2) терміни, дефініції яких не сформульовані в кодексах, але їх можливо 
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вивести за смислом декількох статей кримінального закону; 3) терміни, які не 

мають дефініції в тексті закону, однак існує їхнє детальне визначення хоча би в 

одному з юридичних словників; 4) терміни, які не мають дефініції ані в узусі, 

ані в сфері фіксації, однак вони позначють юридичне поняття, а відтак мають 

термінологічне значення, відмінне від їхніх кодифікованих “омонімів” [22, 

с. 43-44]. Я. О. Манжос поділяє юридичні терміни на визначені й невизначені 

(їхні дефініції не зафіксовані в лексикографічних джерелах) [111, с. 96], а також 

позначає терміни, які мають дефініції в словниках, стандартно визначеними, а 

терміни, дефініції яких подано тільки в текстах фахового характеру, – 

спеціально визначеними [112, с. 13]. Отже, термінам кримінального права 

властивий різний ступінь дефінітивності. 

Семантико-реляційні характеристики ЮТ зумовлюють специфіку його 

термінологічного значення, яке вважається одним із типів лексичного значення, 

що виражає формальне поняття [186, с. 111]. У семантичному аспекті ЮТ 

неоднорідні й поділяються на: 1) терміни з переважно інтенсіональним типом 

значення (у якому закріплені ознаки, властивості, що складають внутрішній 

зміст слова, тобто його сигніфікацію); та 2) терміни з екстенсіональним типом 

значення (у яких чіткіший вияв знаходить денотативне значення в силу того, 

що в ньому закріплюється не зміст поняття, а його обсяг, тобто сукупність 

денотатів, з якими співвідноситься поняття) [186, с. 108]. Унаслідок уточнення 

й спеціалізації терміна інтенсіональність його значення посилюється, а 

екстенція слова (коло предметів, до яких його можна застосувати) скорочується 

[177, с.124]. Саме це уособлює тенденцію до однозначності терміна, однак 

сучасна юридична термінологія інкорпорує значний пласт термінологізованої 

загальновживаної лексики, якій властива полісемія [197, с. 233; 186, с. 108; 165, 

с. 49]. Cемантичний аналіз англійських термінів права засвідчив значний 

відсоток полісемантичних термінів – 49% [193, с. 12]. 

Окрім специфіки моносемії / полісемії у семантичній структурі ЮТ, 

важливим для нашого дослідження є включення оцінного чинника до семантики 

та формальної структури терміноодиниці, що є специфічною рисою ЮТ [109, 
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с. 40], хоча стилістична нейтральність, відсутність оцінності вважається 

бажаною рисою так званого “ідеального” терміна.  

У загальному сенсі оцінкою прийнято вважати будь-який вимір 

властивостей об’єктів, визначення якостей, ознак, дій, станів, напр.: criminal 

use, lawful use, bank fraud тощо [107, с. 9]. Сам аксіологічний характер права 

зумовлює можливість і навіть необхідність наявності оцінки в семантиці ЮТ 

[109, с. 40], адже право, закон завжди оцінюють діяння, вчинки індивідів за 

шкалою: правомірні / неправомірні (протиправні), або за шкалою: 

добре / погано, безпечно / небезпечно (для суспільства в цілому, для 

законослухняного індивіда), велика / незначна шкода [183, с. 17].  

Для термінології кримінального права характерна інтелектуально-логічна 

(або раціональна) оцінка, що ґрунтується на інформації про ознаки референта, 

які об’єктивно йому властиві [108, с. 149]. Часто основою оцінки в праві є межа 

між правомірною та неправомірною сферами [109, с. 40], а шкала оцінки 

визначається семами законно / незаконно, правомірно / неправомірно [там само, 

с. 44]. Більшість термінів, які позначають злочини і які утворені шляхом 

переосмислення загальновживаних слів, є носіями морально-етичної оцінки 

[185, с. 29], напр.: bribery, fraud, perjury тощо. Отже, оцінка в термінах 

кримінального права утворює один із компонентів їхнього значення й 

реалізується різними видами: інтелектуально-логічна, нормативна, кількісна, 

морально-етична тощо.  

Семантико-кореляційні характеристики ЮТ охоплюють явища гіпонімії, 

синонімії та антонімії як природний вияв загальномовних законів розвитку 

лексики в межах терміносистем [41; 193]. Гіперо-гіпонімічний тип зв’язку між 

терміноодиницями визнано одним з основних видів парадигматичних зв’язків у 

терміносистемах, так як практично кожна галузева терміносистема в основі має 

родо-видові відношення й уособлює організовану ієрархічну сутність [21, с. 12; 

64], причому основні поняття певної галузі знання зазвичай виражаються за 

допомогою родових термінів [7, с. 296]. Переважно ці терміни виражені 

окремими словами, а видові – терміносполученнями, тому що вони здатні 



58 

 

відображати необхідні ознаки поняття й визначати їхнє місце в класифікації 

[там само, с. 296]. Термінолексиці кримінального права властиві гіперо-

гіпонімічні відношення. 

Специфічною рисою термінологічної синонімії на відміну від 

загальномовної є те, що в термінології синоніми співвідносяться з одним і тим 

же спеціальним поняттям і об’єктом [64, с. 28], не характеризують його різні 

властивості, а виконують функцію заміщення або уточнення в залежності від 

терміна-синоніма. Антонімія, властива юридичній терміносистемі, суттєво не 

відрізняється від відповідного явища в загальнолітературній мові [192, с. 135].  

Функційно-діяльнісна навантаженість ЮТ охоплює сукупність функцій, 

що виконується ним у контексті комунікативної діяльності носіїв відповідної 

підмови галузевого знання [41]. Терміни кримінального права, головним чином, 

вживаються в текстах кримінальних кодексів та інших нормативно-правових 

актів правозастосовальної практики, а відтак комунікативним середовищем, у 

якому відбувається формування поняттєвого змісту й функціонування термінів 

кримінального права, є юридичний дискурс. У ракурсі нашого дослідження 

особливе значення має концептуально-моделююча функція терміна [207, с. 139] 

як вербалізатора наукових / професійних концептів, звідси випливає, що 

терміни права є засобами об’єктивації ПК “crime”. 

Національно-культурна специфіка ЮТ. Американські юридичні терміни 

(далі – АмЮТ) функціонують у сформованій системі, що має різні джерела 

становлення, тобто за своїм походженням американська юридична термінологія 

неоднорідна. Основу формування британської юридичної термінології (далі – 

БрЮТ) як історичного джерела АмЮТ складає загальновживана лексика 

стародавньосаксонської Англії, яка з ХІ ст. витісняється із вживання 

латинською юридичною термінологією, при цьому латина функціонувала як 

мова права до ХШ ст. [184, с. 23]. Після нормандського завоювання 

англосаксонські закони перекладаються спочатку латиною, а потім 

французькою мовою [там само, с. 23]. 

Правова система США має чітко окреслені національно-культурні 
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особливості, які відображаються в мові [71, с. 42]. Семантичний критерій 

дозволяє виокремити основні лексико-семантичні групи термінів АмЮТ, що 

виявляють національно-культурну специфіку:  

1) терміни на позначення осіб – учасників правовідносин, зокрема  

посадовців різних рангів, напр.:  Attorney General, bailiff, sheriff; частина 

терміноодиниць АмЮТ на позначення осіб не мають еквівалентів у БрЮТ 

завдяки різниці в системах державних інститутів та установ, напр.: Associate 

Justice, federal judge, district attorney тощо; окрема група термінів в АмЮТ має 

додаткові значення, відсутні в їхніх відповідників у БрЮТ, напр.: attorney, 

marshal, warden;  

2) терміни на позначення юридичних установ, організацій тощо, багато з 

яких не мають відповідників у БрЮТ, що зумовлено різницею у формі 

державного устрою США та Великої Британії й відмінностями будови 

американської правової системи, напр.: superior court, territorial court, Federal 

Bureau of Investigation тощо;  

3) терміни на позначення нормативно-правових актів (далі – НПА) і 

документів, напр.: Smith Act (закон про реєстрацію іноземців); blue sky laws 

(закони, які захищають інвесторів від шахрайських дій з цінними 

паперами); судові прецеденти, напр.: Escobedo v. Illinois (звинувачуваний має 

право на адвоката) тощо; 

4) терміни на позначення понять цивільного та кримінального процесу, 

притаманні лише АмЮТ, позначають поняття, які стосуються визначення 

юрисдикції (abstention, comity, remand ), власне процесуальних дій (allocution, 

cease and desist order, release of recognizance), рішень у судових справах 

(conclusion of fact, conclusion of law); 

5) терміни окремих галузей права, напр., кримінального права, трудового 

права тощо. Деякі терміни американського кримінального права не мають 

еквівалентів у БрЮТ, або одне й те ж поняття називається по-іншому, напр., 

серед АмЮТ існують назви злочинів і правопорушень, незаконних дій, які в 

БрЮТ мають інші назви / значення або відсутні зовсім: abduction (BrE – the 
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offence of taking an unmarried girl under the age of 16 from the possession of her 

parents or guardian against her will; AmE – has no connotations relating to the 

victim’s sex). Американське кримінальне право також визнає ступінь тяжкості 

злочину – degree (system for classifying murders), тому такі терміни, як first 

degree murder, second degree murder відсутні в термінології англійського 

кримінального права.  

Отже, на вербально-логічному рівні концепт “crime / злочин”, 

об’єктивується засобами юридичної термінології, елементарною одиницею якої 

є юридичний термін, тобто моно- або полілексемна одиниця, що в 

терміносистемі права позначає юридичне поняття, семантична наповненість 

якої тяжіє до моносемічності (однозначності, семантичної визначеності) і 

ключовою функцією якої в юридичному дискурсі є концептуально-моделююча. 

Найважливіші конструктивні характеристики термінів кримінального права 

охоплюють їхню загальноструктурну та вузькосистемну детермінованість, 

когнітивну насиченість, експліцитну або імпліцитну дефінітивність, яка чітко 

обмежує зміст терміна, особливості змісту семантичної структури, семантико-

кореляційні відношення (гіперо-гіпонімічні, синонімічні), функційно-

діяльнісну навантаженість і національно-культурну специфіку.  

 

1.3.2. Юридична дефініція як експлікатор поняттєвого змісту 

правового концепту. Розуміння текстів кримінальних кодексів вимагає, з 

одного боку, професійної підготовки й відповідної освіти адресанта й адресата 

[67, с. 58], оскільки їм притаманна “закритість” для непрофесіоналів у зв’язку з 

наявністю відповідної терміносистеми [179, c. 7-8]; з іншого – прагматична 

настанова текстів КК, яка полягає в інформуванні пересічних громадян про 

суспільно небезпечні діяння (злочини) і покарання, передбачені за їхнє 

вчинення, потребує чіткої, однозначної вербалізації юридичних понять, 

зрозумілої адресату й без фахової підготовки: “…to give fair warning to the 

people of the state in understandable language of the nature of the conduct 

proscribed and of the sentences authorized upon conviction” (FCC, § 75.012 General 
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purposes). З огляду на те, що ЮТ є не тільки засобом конструювання 

юридичного тексту, але й одночасно інструментом, за допомогою якого 

відбувається тлумачення текстів НПА, точність формулювання дефініцій як 

засобів семантизації термінів у таких текстах набуває надзвичайної значущості 

[196, с. 788]. 

Вищезазначене зумовлює особливу роль дефініції в концептуалізації 

правового поняття злочину в текстах КК, а відтак для нашого дослідження 

важливо визначити специфіку юридичних дефініцій як засобів об’єктивації ПК 

на матеріалі текстів кримінальних кодексів США.  

На сучасному етапі висвітлено чисельні спроби визначення й класифікації 

дефініцій у наукових і фахових текстах (див. праці Т. В. Дроздової, 

Д. П. Горського, А. М.  Зарви,  О. В. Коротєєвої, К. Попа, Н. М. Разінкіної), 

хоча єдино прийнятої типології дотепер не існує. Так, під дефініціями 

розуміють: спосіб структурування, упорядкування ознак; спосіб виявлення 

змісту поняття; знакову систему синонімінування певних понять [144, с. 104]. У 

найзагальнішому сенсі дефініція окреслює межі змісту поняття, якщо взяти до 

уваги близькість значення латинського слова definitio до слів “межа”, 

“границя”, “кінець чогось” [70, c. 151]. З лінгвістичного боку, дефініція того чи 

іншого юридичного поняття є загальною словесною формулою, у якій 

об’єднано особливості й суттєві ознаки цього поняття [46, с. 68]. Іншими 

словами, правова дефініція уособлює розуміння (характеристику) правових 

явищ, позначених відповідним юридичним терміном, через виокремлення їхніх 

основних ознак [92, с. 44].  

Основна функція дефініцій полягає в тому, щоб забезпечити ясність і 

однакове розуміння приписів законодавців [25, с. 66], вони спрямовані на 

розмежування, розрізнення й ідентифікацію понять, у результаті чого 

досягається усвідомлення смислу поняття, яке позначається юридичним 

терміном. 

У текстах КК США вживаються шість типів так званих статутних 

дефініцій: вичерпні (comprehensive), роз’яснювальні (clarifying), референціальні 
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(referential), розширювальні (enlarging), маркувальні (labelling) й обмежувальні 

(exclusionary) [204, с. 132]. 

У вичерпних дефініціях подається повне значення слова з урахуванням 

усіх його компонентів, напр.: “Metal knuckles” means a device that consists of 

finger rings or guards made of a hard substance and designed, made, or adapted for 

inflicting serious physical injury or death by striking a person (ACC, Sec. 11.81.900 

Definitions). 

У роз’яснювальних дефініціях точно вказуються компоненти значення 

означуваного слова, які мають вигляд: “T means A, B, C or D, or any other 

manifestation of T”, напр. : “Person” means a human being and, as the context 

requires, an enterprise, a public or private corporation, an unincorporated 

association, a partnership, a firm, a society, a government, a governmental authority 

or an individual or entity capable of holding a legal or beneficial interest in property 

(ACC, § 13-105 Definitions). 

У розширювальних дефініціях до значення слова додаються певні 

компоненти, і така дефініція має вигляд: “T includes X”, напр. : “Corporation” 

includes nonprofit corporations, professional associations created pursuant to 

statute, and joint stock companies (TPC, Sec. 1.07 Definitions). Важливо 

відзначити, що в дефініціях цього виду значення терміна / означуваного слова 

доповнюється певними компонентами, але не обмежується лише ними, напр.: 

“Includes” or “including” means comprehending among other particulars, without 

limiting the generality of the foregoing word or phrase (ICC, 5/2-10). 

Маркувальні дефініції вміщують два обов’язкових складники: 

“маркувальний термін”+“поняття-пояснення”, яке йому відповідає, напр.: 

“Medicaid” means the Montana medical assistance program provided for in Title 53, 

chapter 6 (MCC, § 45-2-101 General Definitions). У наведених прикладах 

Medicaid і DNA є маркувальними термінами, які законодавець вживає далі в 

тексті замість задовгої назви поняття. 

Референційні дефініції використовують у випадку, коли значення 

терміна / означуваного слова вже визначене в іншій статті КК або іншому НПА. 
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Для КК більш характерне використання внутрішніх покликань на інші статті 

або розділи: “Dangerous drug” means  dangerous drug as defined in section 13-

3401(ACC, § 13-105 Definitions). 

Обмежувальні дефініції позбавляють термін / означуване слово певних 

компонентів значення, напр.: “Information” means a district attorney's 

information or a complainant's information (OCC, Sec. 131-105 General 

Definitions). Термін “інформація” може мати велику кількість компонентів 

значення, але в контексті саме цього КК він означає обвинувальний акт або 

заяву потерпілого. 

З усіх видів статутних дефініцій у КК США найбільш рекурентними, за 

нашимим даними, є вичерпні дефініції, друге місце за частотою використання 

посідають роз’яснювальні дефініції, що зумовлено бажанням законодавця 

досягти максимальної комунікативної точності при досить високій 

інформативності тексту. Натомість маркувальним та обмежувальним 

дефініціям у текстах КК властиве оказіональне вживання. Означені типи 

дефініцій вважаємо семантичним мікроконтекстом функціювання термінів 

кримінального права, у той час як до макроконтексту відносимо тексти КК. 

 

1.3.3. Тексти кримінальних кодексів як середовище побутування 

правових концептів. Тексти кримінальних кодексів складають основне 

джерело кримінального права, норми якого визначають загальні засади 

кримінальної відповідальності, вичерпний перелік діянь, котрі є злочинами, та 

покарання, які можуть застосовуватися до осіб, що їх учиняють.  

Уточнення специфіки текстів КК доцільно розпочати з узагальнення 

сучасного розуміння поняття “текстˮ і його основних категорій. Класична 

дефініція І. Р. Гальперіна окреслює такі формальні ознаки тексту : 

завершеність, логічність, зв’язність, стилістичну цілісність, а також вказує на 

його функційний аспект – прагматичну настанову [34, с. 18]. До сучасних 

уточнень відносять розуміння того, що текст не автономний і не самодостатній, 

він є основним, однак не єдиним компонентом текстової (мово-мисленнєвої) 
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діяльності; важливими складниками цієї структури, окрім тексту, є автор 

(адресант тексту), читач (адресат), сама відтворювана дійсність, знання про яку 

передаються в тексті, і мовна система, з якої автор обирає мовні засоби, що 

дозволяють йому адекватно втілити свій задум [51, с. 37; 11, с. 14].  

Когнітивно-дискурсивний підхід до текстів (Є. С. Кубрякова, 

Н. С. Болотнова, Т. В. Дроздова, Н. В. Ракітіна, Т. М. Хомутова) дозволяє 

схарактеризувати кримінальний кодекс як особливий вид тексту, який 

співвідноситься з ментальними одиницями й когнітивними структурами 

зберігання та представлення знань про злочин і відповідне покарання осіб, які 

його вчинили. На основі чинних дефініцій тексту визначаємо текст 

кримінального кодексу як предметно-знакову модель комунікативної діяльності 

законодавців (представників законодавчої гілки влади, авторів законопроектів) 

і представників фахової юридичної спільноти, яка вербалізує фрагменти знання 

кримінального права, спеціальної підмови, національної культури та 

професійного соціального простору в їхній глобальній єдності й 

взаємозумовленості.  

У межах автентичних юридичних текстів виокремлюють конституції та 

закони, які вважаються нормативно-правовими актами, тобто офіційними 

писемними документами, які вміщують норми права. Кодекси як внутрішньо 

цілісні складні НПА регулюють певну сферу суспільних відносин, і тому 

ієрархічно вони посідають друге місце після конституції. Об’єднуючи норми 

кримінального права, КК забезпечує охорону прав і свобод людини й 

громадянина, власності, громадського порядку й громадської безпеки, 

конституційного устрою країни від злочинних посягань тощо.  

Інша класифікація поділяє всі юридичні тексти згідно з їхньою функцією 

на прескриптивні (закони, контракти, міжнародні договори тощо), 

дескриптивно-прескриптивні (рішення суддів, апеляційні подання, запити 

тощо), дескриптивні (наукові праці й статті юристів, підручники тощо) [208]. За 

цією класифікацією КК можуть бути віднесені до прескриптивних текстів, які 

засобами закріплених у них норм кримінального права визнають певні діяння 
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як злочини й визначають конкретний вид та обсяг покарання за них. 

Контекстуальним синонімом до слова „прескриптивнийˮ вважаємо прикметник 

„нормоустановчийˮ.  

За критерієм дискурсивної ситуації юридичні тексти поділяють на чотири 

види: джерела права, досудові процедури, судовий розгляд, матеріали судової 

справи [240]. У свою чергу, серед джерел права виокремлюють закони 

(законодавчий орган/ суб’єкт), підзаконні акти й положення (посадова 

особа/ суб’єкт), прецеденти (суддя/ підзахисний), заповіти, контракти тощо 

(сторона/ сторона) [там само]. За цим критерієм відносимо КК до дискурсивної 

ситуації джерел права, учасниками якої є законодавчий орган і будь-який 

громадянин. 

У зв’язку з багатоаспектністю юридичного тексту відсутня єдність 

міркувань стосовно як принципів виокремлення його суттєвих, прототипних 

характеристик – текстових категорій (концептуальних ознак, котрі 

відображають “найбільш суттєві властивості, прототипові характеристики 

тексту, взаємодія яких забезпечує його специфіку й усталеність як якісно 

визначеного лінгвосеміотичного, комунікативного й мовленнєвого утворення” 

[31, с. 24]), так і їхнього переліку. Детальний огляд сучасного тлумачення 

текстових категорій представлено в [51]. Тут узагальнимо суть тих ключових 

категорій тексту, які, за нашою гіпотезою, дозволяють розглядати тексти КК як 

особливий вид професійно-орієнтованого (галузевого) тексту, а саме: 

інформативність, цілісність, зв’язність, членованість, інтертекстуальність і 

комунікативна точність. 

Як джерело кримінального права, КК належать до професійно 

орієнтованих текстів, тобто письмових повідомлень, які стосуються певної 

галузі знань зі своєю термінологічною номенклатурою і вміщують професійно 

значущу інформацію [87, с. 37]. Ключовою особливістю такого тексту є 

своєрідність його змістового аспекту, тобто характер закладеної в ньому 

спеціальної інформації і пов’язаної з нею термінологічної насиченості. 
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Виходячи з дискурсивної ситуації, цілей і завдань, для розв’язання яких 

створюються тексти КК, їхнього функційного призначення та специфіки змісту, 

можливо зробити висновок, що однією з ключових властивостей таких текстів є 

інформативність. І. Р. Гальперін наголошував, що кожному типу тексту 

властива своя інформація, яка до певної міри зумовлюється самою назвою 

тексту [34, с. 29], у нашому випадку – penal або criminal code. Ми вважаємо, що 

інформація текстів КК є фактуально-концептуальною, при цьому, як і в 

наукових текстах [33, с.  23], у текстах НПА вона завжди представлена 

експліцитно; найбільша концентрація інформації актуалізується юридичними 

термінами та їхніми дефініціями. 

Фактуальна інформація, що міститься в нормах і дефініціях, із яких і 

складаються досліджені НПА, тісно переплітається з концептуальною. КК є 

результатом колективних зусиль як юристів, безпосередніх авторів тексту 

закону, так і політиків як представників законодавчої гілки влади. Відтак тексти 

КК передусім є продуктом спільної праці багатьох фахівців і містять 

колективне розуміння таких понять, як crime / злочин, guilt / вина, 

punishment / покарання, criminal / злочинець. Концептуальна інформація 

зокрема виражається експліцитно через вживання термінів, які містять у собі 

оцінний компонент, напр.: violent / насильницький, torture / тортури, 

menace / погроза тощо. Саме інформація дає підстави розглядати тексти КК як 

когнітивне утворення, яке фіксує основоположне знання галузі кримінального 

права.  

За кількісним показником інформації тексти КК інформаційно насичені, 

адже кожна стаття містить нову інформацію (склад іншого злочину, дефініції 

тих термінів, що вживаються саме в цій статті тощо), яка не повторюється. 

Якщо розглядати КК за критерієм новизни інформації для читача, то йому 

притаманна висока інформативність, незалежно від того, має адресат юридичні 

знання чи ні. Виняток, можливо, складають юристи (судді, прокурори, 

адвокати), які постійно беруть участь у кримінальних процесах і для яких КК є 

одним із основних інструментів їхньої професійної діяльності.  
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Ключовими ментальними одиницями актуалізації категорії 

інформативності в текстах КК вважаємо концепти і фрейми, у якості їхніх 

засобів вербалізації виступають юридичні терміни та дефініції юридичних 

термінів.  

Цілісність текстів КК як семантико-структурна єдність тексту досягається 

передусім комунікативною інтенцією адресанта, яка втілюється в прагматичній 

настанові тексту. Загальна прагматична настанова текстів КК полягає, з одного 

боку, в інформуванні працівників правоохоронних органів, органів прокуратури 

та суду про те, які суспільно небезпечні діяння становлять злочини і які 

покарання за них передбачені: для цих адресатів КК є їхнім професійним 

інструментом, а з іншого боку – в інформуванні про те саме пересічних 

громадян [175, с. 13].  

На рівні змісту цілісність текстів КК США зумовлюється їхньою типовою 

структурою. Так, усі кодекси вміщують розділи: General Provisions / Загальні 

положення, Principles of Criminal Liability / Принципи кримінальної 

відповідальності, Punishments / Покарання,  Defenses / Пом’якшувальні 

обставини тощо. Назви розділів, їхня кількість і порядок можуть дещо 

відрізнятися, однак їхнє смислове наповнення (визначення основних понять 

кримінального права) однакове. Так, у розділах визначені основні поняття 

кримінального права: criminal liability / кримінальна відповідальність, degree of 

punishment / міра покарання; схарактеризовано види злочинів за ступенем 

тяжкості, поняття inchoate crime / незакінченого злочину, attempt / замах, 

accessory / співучасть. Далі в документі розглядаються норми, які окреслюють 

окремі злочини: Specific offences. Зазвичай ці норми згруповано в розділи за 

об’єктом злочину: crimes against person / злочини проти особи, crimes against 

property / злочини проти власності, crimes against justice / злочини проти 

правосуддя тощо. 

Зв’язність текстів КК як текстова категорія, яка забезпечує цілісність 

тексту, виявляється як на формальному, так і на смисловому рівнях. Саме 

логічна структура КК (спочатку визначено основоположні правові поняття, а 
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потім іде перехід до окремих злочинів) і зумовлює єдність інформаційного поля 

тексту та спільність теми на рівнях його макро- й мікроструктури. 

Композиційно-структурна зв’язність текстів КК забезпечується використанням 

параграфічних і графічних засобів: абзацний поділ тексту і його рубрикація з 

використанням нумерації тощо [175, с. 13].  

Категорію членованості (дискретності) також відносимо до основних 

текстових категорій КК. Членованість КК реалізується засобами їхньої 

особливої архітектоніки, якій властива сувора регламентація структури тексту 

та високий рівень її формалізації. Ми вважаємо слушним міркування 

А. А. Столярової, що структура текстів кодексів дозволяє віднести їх до 

текстів-колоній (термін М. Хоуея), провідною рисою яких є підвищена 

смислова самостійність статей у законах як їхніх ключових одиниць [175, с. 15].  

Текстам КК також властива інтертекстуальність, під якою розуміють 

здатність текстів покликатися один на одного й запозичувати змістовні й 

формальні елементи [88, с. 16]. Інтертекстуальні зв’язки в КК представлено 

гіпертекстуальністю, метатекстуальністю, архітекстуальністю й 

інтекстуальністю. На формальному рівні текстам КК притаманна 

архітекстуальність, тобто наявність в окремому тексті набору характеристик, 

які асоціюються з тим або іншим прецедентним жанром [там cамо, с. 20]. КК 

належать до жанру закону, якому властиві стислість, чітка структурованість, 

використання великої кількості термінів, довгих і складних синтаксичних 

структур. Деякі терміни, напр., criminal liability, criminal conspiracy, capital 

offense тощо як базові для всієї галузі права визначають найзагальніші 

юридичні поняття, використовуються у всьому корпусі текстів КК, і тому їх 

можна вважати засобами формувания архітекстуальності. 

Для текстів КК типовими також є внутрішні покликання на інші статті 

або розділи кодексу, напр.:  If the defendant is found guilty of a capital offense or 

offenses with which he is charged, the sentence shall be determined as provided in 

Sections 13A-5-45 through 13A-5-53 (ACC, Section 13A-5-43 d Trial of capital 

offenses). Такі внутрішні покликання трапляються особливо часто в початкових 
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розділах КК, які містять основоположні поняття кримінального права, а також у 

дефініціях термінів (уже в самій дефініції вказуються статті, у яких термін буде 

вжито саме в цьому значенні). Висока частота внутрішніх покликань значно 

підвищує інформативну насиченість текстів КК.  

Для текстів КК також характерна інтекстуальність, а саме використання 

формалізованих покликань, властивих певному тексту: скорочена назва 

документа, номер параграфа, статті тощо, напр.: The different degrees of murder 

shall be distinguished in indictments (USC, 1852, § 2960; USC, 1915, § 4828; USC, 

1935, § 5317; DCC, Section 3101: DEGREES OF MURDER). 

Категорія комунікативної точності як важливий засіб досягнення 

комунікативних цілей КК на рівні змісту забезпечується самою структурою й 

наповненням кримінальної норми. Усі норми КК, які визначають окремі 

конкретні злочини, мають таку структуру: диспозиція (які дії є злочинним 

діянням) > санкція (вид і міра покарання), напр.: Whoever knowingly and willfully 

communicates, furnishes, transmits, or otherwise makes available to an unauthorized 

person, or publishes, or uses in any manner prejudicial to the safety or interest of the 

United States or for the benefit of any foreign government to the detriment of the 

United States any classified information … (диспозиція) shall be fined under this 

title or imprisoned not more than ten years, or both (санкція) (USC, § 798).  

Слід наголосити, що така “класичнаˮ структура норми, коли диспозиція й 

санкція поєднані в одному реченні, притаманна не всім КК США. У багатьох 

кодексах частини норми можуть бути “розкиданіˮ в межах однієї статті або 

навіть розділу чи кодексу. У диспозиції також обов’язково перелічуються такі 

елементи складу злочину: суб’єкт злочину/злочинець (з наведеного прикладу – 

whoever), злочинний намір (knowingly and willfully), злочинне діяння 

(communicates, furnishes, transmits, makes available, publishes, uses). Саме 

структура кримінальної норми (“диспозиція + санкціяˮ), а також обов’язковий 

набір елементів складу злочину забезпечують отримання адресатом повної і 

точної інформації щодо кожного конкретного злочину.  
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На лексичному рівні комунікативна точність актуалізується шляхом 

використання термінологічних одиниць і їхніх дефініцій. КК вміщують як 

специфічні юридичні терміни, так і терміни інших галузей та загальновживані 

слова, які в контексті КК набувають специфічного значення або вживаються 

лише в певному значенні. Саме тому точність формулювання й наведення 

правових визначень є дуже важливими [196, с. 788], напр.: FELONY. An offense 

for which a sentence to a term of imprisonment in excess of one year is authorized by 

this title (ALCC, § 13A-1-2). Закріплення за загальновживаними словами або 

термінами інших галузей певного контекстуального значення у вигляді 

дефініцій також допомагає уникнути різночитань, двозначності або їхнього 

нерозуміння, напр.: UTTER. To “utter” means to directly or indirectly offer, assert, 

declare or put forth a forged instrument as genuine (ALCC, § 13A-9-1).  

Отже, ключовими джерелами кримінального права США є тексти 

кримінальних кодексів, які в межах когнітивно-дискурсивного підходу 

тлумачаться як предметно-знакова модель, що уособлює колективну 

комунікативну діяльність законодавців і представників фахової юридичної 

спільноти й об’єктивує американську правову картину світу.  

 

1.4 Методологія дослідження правових концептів 

 

Незважаючи на посилену увагу дослідників до концептів галузевих знань 

як одиниць професійних картин світу, мови  та дискурсу [35; 61; 63; 68; 69; 

190], у наукових студіях відсутні самостійні дослідження, присвячені 

комплексному вивченню правого концепту “crime” на текстовому рівні 

реалізації, що й зумовило вибір об’єкта нашого дослідження. 

Комплексність існування (побутування), поліапеляційність, 

багатовимірність, полікласифікувальність концепту зумовлюють його 

“методологічну відкритість” [76, с. 12-13], що вимагає обґрунтування основних 

етапів дослідження концепту “crime” в американській правовій картині світу та 

вибору відповідних методів його опису.  
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Методиці аналізу концептів присвячено значну кількість наукових праць 

[43; 74; 85, с. 465-470; 86; 151; 152; 154; 156; 194]. Усі чинні методики аналізу 

концептів, представлені в науковій літературі, можна віднести до двох підходів: 

системного та текстового.  

Системний підхід полягає в лексикографічному описі ключових слів – 

експлікаторів концепту, а також у дослідженні відносин між експлікаторами в 

межах контексту. Оскільки концептуальні характеристики виявляються через 

значення мовних одиниць, що репрезентують певний концепт [18, с. 31], 

традиційний опис концепту та його (концептуальних) ознак відбувається 

шляхом так званого (багатоаспектного) концептуального аналізу номінативних 

репрезентантів концепту (та його синтагматичного оточення) в семантичних 

(смислових, змістових) термінах [149, с. 230].  

Найпоширеніші методики в межах системного підходу охоплюють: 

аналіз значень ключового слова – імені концепту за тлумачними словниками; 

побудову й опис різних полів, іменем яких виступає основний лексичний засіб 

репрезентації концепту; аналіз фразеологічних і пареміологічних одиниць, до 

яких входить досліджуване ключове слово, що дозволяє з’ясувати специфіку 

наївного бачення світу, властивого носіям певної національної культури тощо; 

психолінгвістичні експерименти [155]. Як вважають дослідники Є. О. Піменов і 

М. В. Піменова, розуміння концепту як певної постульованої ментальної 

(когнітивної, мисленнєвої) одиниці (тобто як об’єкта дослідження), яка може 

мати мовне втілення (відносно часто у вигляді іменника), передбачає визнання 

того, що ця одиниця як онтологічна сутність існує не сама по собі, а в складі (і 

структурі) складніших ментальних (когнітивних) утворень (когнітивних 

структур) [149, с. 227], які пропонується називати когнітивними моделями.  

Методика дослідження концептів, розроблена М. В. Піменовою, охоплює 

такі етапи: 1) аналіз лексичного значення та внутрішньої форми слова, що 

номінує концепт; 2) вияв синонімічного ряду лексеми; 3) опис способів 

категоризації концепту в мовній картині світу; 4) віднайдення способів 
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концептуалізації як вторинного переосмислення відповідної лексеми, вивчення 

концептуальних метафор і метонімій; 5) дослідження сценаріїв [147, с. 15]. 

З. Д. Попова та Й. А. Стернін пропонують дещо інший алгоритм аналізу 

вербалізованих концептів: 1) побудова номінативного поля концепту; 2) аналіз 

семантики мовних засобів, що входять до номінативного поля концепту; 

3) інтерпретація результатів опису семантики мовних засобів шляхом 

виокремлення когнітивних ознак, які формують концепт як ментальну 

одиницю; 4) верифікація отриманих результатів когнітивного опису носіями 

мови (цей етап необов’язковий, якщо дослідник сам носій мови); 5) опис змісту 

концепту у вигляді переліку когнітивних ознак [155, с. 84; 156, с. 9]. Наступні 

кроки залежать від мети дослідження: опису семантики мовних одиниць або 

моделювання концепту як одиниці свідомості.  

Згідно з В. І. Карасиком, опис концепту охоплює спеціальні дослідницькі 

процедури тлумачення значення його імені й найближчих номінантів: 

1) виокремлення смислових ознак; 2) контекстуальний аналіз (виокремлення 

асоціативно пов'язаних смислових ознак); 3) етимологічний аналіз; 

4) пареміологічний аналіз; 5) інтерв’ювання, анкетування, коментування [74, 

с. 131].  

Текстовий підхід об’єднує методики вивчення концептів у (художньому) 

тексті [11; 124], у результаті якого здійснюється моделювання й опис концептів 

як ментальних одиниць концептосфери художнього тексту. На часі детально 

розроблено методику концептуального аналізу художнього тексту, який 

охоплює три етапи: а) виявлення набору ключових слів тексту; б) визначення 

базового концепту (концептів) тексту; в) опис позначуваного ним(и) 

концептуального простору тексту [11, с. 59-61]. Дослідницькі зусилля 

зосереджені головним чином на виявленні індивідуально-авторських концептів 

і їхньому описі з метою глибшого розуміння концептуально-художньої картини 

світу письменника. 

Методика вивчення концептів у наукових або галузевих текстах, напр., 

юридичних, знаходиться на стадії свого становлення. Аналіз таких досліджень 
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засвідчив, що професійно-науковий концепт (концепт галузевого знання) 

“носить ідеальний характер, хоча й уособлює результат відображення дійсності 

у свідомості, формується в процесі накопичення інформації про об’єктивну та 

уявну дійсність, бере участь у передачі галузевої інформації” [162, с. 125].  

Концептосферу права, об’єктивовану в правових текстах, відносять до 

самоорганізованих систем, у межах якої утворюються смисли як результат 

цілеспрямованих зусиль різних суб’єктів правовідносин, що генеруються за 

законами синергетики [16, с. 17]. У цьому, на наш погляд, полягає основна 

відмінність між концептосистемами художнього й галузевого тексту. До того ж 

у процесі концептуального аналізу художнього тексту слід враховувати, що 

такий текст містить не лише експліцитну, а й імпліцитну інформацію за 

рахунок його естетичного потенціалу, авторської точки зору, суб’єктивної 

експресивності й емоційності. Означені різновиди концептуальної інформації 

відносять до підтексту, до прихованих смислів, які припускають співтворчість 

адресата. Нормативно-правовий текст передає переважно експліцитну 

інформацію, вербалізація якої підпорядковується тенденції мінімізації 

прихованих смислів. Ці та інші відмінності зумовлюють застосування іншої 

методики дослідження.  

Аналіз правових текстів має на меті віднаходження характерних 

особливостей правових концептів (їхніх атрибутів, предикатів, образних 

асоціацій тощо), а тому передбачає узагальнення усіх контекстів, у яких 

використовуються ключові термінопоняття – моно- й полілексемні 

репрезентанти та носії концептуального смислу.  

На сучасному етапі більшість дослідників схиляється до думки, що 

найбільш прийнятною є комплексна методика вивчення концептів, яка враховує 

результати дефініційного, контекстуального, етимологічного та 

концептуального аналізу [152, с. 426; 154, с. 87]. При цьому визнається 

провідна роль концептуального аналізу як “головного методу логічного аналізу 

мови й когнітивної лінгвістики, який передбачає моделювання й опис 

концептів” [166, с. 302], тобто “виявлення усієї сукупності різного роду знань, 
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які всіляко детермінують об’єкт концептуалізації” [126, с. 54]. Разом з тим, 

виходячи з багатовимірної структури концепту й наявності в ній не лише 

поняттєво-дефініційних характеристик, а й конотативних, образних, оцінних та 

ін. [114, c. 66], ми враховуватимемо їх під час опису концепту.  

Аналіз правового концепту “crime” у нашому дослідженні ґрунтується на 

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

[68], С. А. Жаботинської [55-60], В. І. Карасика [76], Л. П. Науменко [121; 122], 

М. В. Піменової [151], З. Д. Попової та Й. А. Стерніна [155-156]. Розробляючи 

модель концепту “crime”, застосовуємо принцип опису-моделювання (термін 

В. Л. Іващенко) [68, с. 145-146], який передбачає реконструкцію поняттєвої 

парадигми концепту, його ментальної організації, побудову фрейму на базі 

встановлених когнітивних ознак, виведення образного компонента, який 

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

символічного й оцінного компонентів. При цьому враховуємо підходи, окреслені 

С. А. Жаботинською: логічний, покликаний визначити специфіку внутрішньої 

організації концепту, установити його елементи в їхньому взаємозв’язку; та 

ейдетичний, спрямований на виявлення цілісності існування концепту в 

мисленні [60, с. 14]. 

Основні етапи дослідження правового концепту “crime” у його текстовій 

реалізації складають:   

Етап 1. Визначення галузі знання, у межах якої виконано дослідження 

концепту, у нашому випадку – це кримінальне право США. Формулювання 

теоретичних засад дослідження ключових понять, а саме “правова картина 

світу”, “правовий концепт”, “мовні репрезентанти правового концепту”. 

Етап 2. Обґрунтування імені концепту – вибір терміна на позначення 

правопорушень, який номінує концепт “crime” у терміносистемі кримінального 

права США шляхом представлення характеристики його семантичного, 

словотвірного й текстотвірного потенціалу, дистрибутивної здатності 

(валентності), його теоретичне осмислення в наукових текстах; віднаходження 

етимона номінатора концепту.  
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Етап 3. Реконструкція ментальної структури правового концепту 

“crime”, яка передбачає розв’язання таких дослідницьких завдань: 

3.1) опис поняттєвого компонента правового концепту “crime”: 

віднаходження когнітивних ознак концепту із семантики слова-вербалізатора, 

окреслення меж термінопоняття у формі дефініцій, порівняння вербальних 

визначень термінопоняття з їхньою загальномовною лексикографічною 

інтерпретацією; 3.2) опис смислового компонента правового концепту, тобто 

з’ясування смислового потенціалу термінопоняття в текстах кримінальних 

кодексів США; 3.3) опис фреймового компонента правового концепту, тобто 

побудова фреймових структур, у які розгортається ім’я (вербалізатор) 

концепту. 

Цей етап завершується моделюванням архітектоніки правового концепту 

“crime” відповідно до його ментальної структури та формулюванням його 

наукової дефініції. 

Етап 4. Реконструкція образного компонента правового концепту 

“crime”, який існує у вигляді образів-стереотипів, концептуальних метафор на 

рівні текстових реалізацій. 

Етап 5. Віднаходження символічного компонента правового концепту 

“crime”, що існує у вигляді антропосимволу в колективній свідомості носіїв 

американської лінгвокультури. 

Етап 6. Визначення оцінного компонента правового концепту “crime”, 

який передає ставлення до злочину носіїв американської лінгвокультури і 

виявляється за допомогою частково оцінних значень, репрезентованих у 

вигляді сенсорних, сублімованих і раціоналістичних оцінок.  

Для розв’язання дослідницьких завдань у дисертаційній праці 

застосовуються загальнонаукові і спеціальні лінгвістичні методи, зокрема індукція 

та дедукція, з метою теоретичного узагальнення основних термінопонять “правова 

картина світу” та “концепт”; аналіз та синтез з метою огляду результатів 

дослідження цих термінопонять у сучасних наукових працях; аналогія, 

абстрагування, узагальнення з метою системного аналізу об’єкта опису, 
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реконструкції концептуальних ознак, які складають зміст концепту. Для 

ознайомлення з даними наукових досліджень, їхньої інтерпретації 

й тлумачення, а також систематизації підходів до визначення концептів 

застосовувався метод критичного аналізу.  

Зі спеціальних лінгвістичних методів застосовуємо метод лінгвістичного 

спостереження й описовий метод для виокремлення моно- та полілексемних 

термінопонять – репрезентантів концепту, подальшого членування, 

класифікації та інтерпретації матеріалу дослідження. Для опису засобів 

вербалізації концепту послуговуємося дескриптивним методом. 

Для з’ясування семантики можливих вербалізаторів концепту й 

визначення його імені використовуємо метод словникових дефініцій. Серед 

критеріїв ідентифікації імені концепту в професійній картині світу 

релевантними вважаємо такі: 1) семантичний і словотвірний потенціал терміна-

номінатора; 2) його дистрибутивну здатність (валентність); 3) текстотвірний 

потенціал; 4) теоретичне осмислення в наукових працях. Саме їх враховуємо в 

процесі визначення імені досліджуваного нами правового концепту. Лексико-

семантичний аналіз використано для з’ясування семантичного потенціалу імені 

концепту; дистрибутивний аналіз уможливлює визначення дистрибутивного 

потенціалу імені концепту “crime”. 

Детальний аналіз концепту передбачає віднаходження його етимона. Для 

встановлення внутрішньої форми імені концепту застосовуємо етимологічний 

аналіз лексеми crime. 

Для визначення змісту поняттєвого компоненту концепту “crime” 

застосовуємо метод словникових дефініцій за юридичними словниками, 

текстами кримінальних кодексів і фаховими текстами науково-навчальних 

джерел.  

З метою виокремлення смислових центрів / семантичних ядер концепту 

“crime” застосовуємо семантичний аналіз терміноназв злочинів, 

контекстуальний аналіз статей кримінальних кодексів США, метод 
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когнітивної інтерпретації репрезентантів концепту в кодексах і фахових 

текстах з американського кримінального права. 

Для побудови фреймів концепту “crime” застосовано метод фреймового 

моделювання. 

Образність професійого концепту (на нашу думку, це релевантно і для 

правового концепту) виявляє себе на рівні ідеальних репрезентацій конкретних 

об’єктів, символіка концепту проявляється в набутті ним узагальнювального, 

знакового характеру [122, с. 166-167]. І хоча певна стереотипізація й 

метафоризація властиві вищезазначеним концептам не в повній мірі (на відміну 

від етно- та художніх концептів), ПК “crime” не позбавлений образних 

стереотипів, концептуальних метафор та оцінних номінацій. Однією з важливих 

когнітивних операцій осмислення абстрактних понять (до яких так само 

належить поняття “crime”) за допомогою конкретних понять, що має 

перцептивну основу, вважається концептуальна метафора [136, c. 19; 232, 

c. 20]. Процедура аналізу метафоричних виразів на позначення злочину полягає 

в установленні корелятів цих виразів.  

У зв’язку з тим, що словникові дефініції містять далеко не повну 

інформацію про зміст поняття, застосовуємо контекстуально-

інтерпретаційний аналіз для з’ясування додаткових та оказіональних значень 

імені концепту та його можливих номінацій різноструктурними мовними 

одиницями в текстах кримінальних кодексів США.  

Оцінний компонент концепту “crime” співвідносний із конотативним 

аспектом значення мовних одиниць, які вербалізують його на рівні 

тексту / дискурсу. Для визначення типу оцінного значення використано 

класифікацію Н. Д. Арутюнової [10, с. 75-77]. Оцінність виражається в оцінних 

конотаціях, властивих імені концепту – лексемі “crime”, її сполучуваності з 

оцінними епітетами. Наявність оцінного аспекту перевіряється методами 

компонентного та контекстуального видів аналізу.  

Отже, аналіз чинних методологічних засад дослідження концептів 

дозволив установити, що в сучасній лінгвістиці відсутня загальноприйнята 
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методика дослідження концепту. Найоптимальнішим вважаємо методику 

опису-моделювання правового концепту “crime”, яка охоплює кілька етапів і 

передбачає реконструкцію його ментальної структури у формі поняттєвого, 

смислового, фреймового, образного, символічного та оцінного компонентів. 

Алгоритм дослідження означеного концепту в американській правовій картині 

світу зумовлює застосування низки евристичних процедур : і загальнонаукових, 

і спеціальних видів аналізу. 

 

Висновки до розділу 1 

 

За результатами виконаного в цьому розділі обґрунтування правового 

концепту “crime” як об’єкта наукового пізнання можна зробити такі висновки. 

1. Картина світу як теоретико-абстрактний конструкт допускає одинично-

множинну інтерпретацію та варіюється засобом профілювання того чи іншого 

модусу концептуалізації реального та можливого світів і співвідносного з цим 

модусом типу знання. За суб’єктом свідомості диференціюються індивідуально-

мовні і колективні мовні картини світу. Серед соціальних характеристик 

суб’єктів свідомості чільне місце посідає їхня професійна діяльність, згідно з 

цим критерієм виокремлюють професійно-наукові картини світу.  

2. Правова картина світу як вербалізована інтерпретація мовним 

соціумом права є ментально-мовною репрезентацією фрагмента правової 

дійсності суб’єктами професійно-наукової правосвідомості. Водночас “наївна” 

свідомість пересічних носіїв певної лінгвокультури містить “наївні” знання про 

право, закон, злочин, покарання, які знаходять своє вираження засобами 

національної мови й відображають як універсальні, так і ідіоетнічні особливості 

бачення правової дійсності.  

3. Проведений у розділі аналіз засвідчив, що коректний опис одиниць 

концептуалізації професійного світобачення потребує поглиблення таких 

лінгвістичних понять, як правовий професійний концепт і ментальна 

структура правового концепту.  
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Критичне осмислення чинних дефінітивних моделей концепту дає нам 

підстави стверджувати, що найоптимальнішим підходом до визначення ПК слід 

вважати інтегральний. ПК тяжіють до раціонально-логічного, об’єктивного 

представлення знань, тому за когнітивним принципом вони маркуються як 

когнітивні (пізнавальні концепти, концепти-поняття), хоча такі концепти й не 

позбавлені емоційно-ціннісних та образних конотацій. Ментальна структура 

ПК вміщує поняттєвий компонент, смисловий компонент, фреймовий 

компонент, образний компонент і символічний компонент.  

3.  ПК типологізується за когнітивним (свідомість), референційним 

(мова/вербальна комунікація, культура) та реляційно-функційним 

(функціонування в соціумі) принципами. 

4. Узагальнені нами науково обґрунтовані дані про мовно-комунікативні 

експоненти правових професійних концептів дозволили визначити специфіку 

вербалізації правових знань. ПК об’єктивуються практично на всіх структурних 

рівнях мови. Їхніми основними лексичними репрезентантами є юридичні 

терміни, які можуть виявляти певний ступінь однозначності й точності, 

відображати різний обсяг юридичного поняття; їм також властива 

наявність/відсутність дефініції, певна зумовленість контекстом, певні морфо-

структурні ознаки. 

5. Для передачі галузевої фахової інформації засобами юридичної 

термінологічної номенклатури створюються тексти нормативно-правових 

актів. Когнітивно-дискурсивний підхід дозволяє схарактеризувати кримінальні 

кодекси як особливий вид тексту, який співвідноситься з ментальними 

одиницями й когнітивними структурами зберігання й представлення знань про 

злочин та відповідне покарання осіб, які його вчинили. При цьому інформація 

таких текстів є фактуально-концептуальною, представлена експліцитно й 

актуалізується юридичними термінами і їхніми дефініціями. Найбільш 

вичерпно ПК вербалізується у просторі нормативно-правового тексту. 

Основні положення цього розділу відображено в публікаціях автора [130; 

131; 132; 133; 135; 136; 140]. 
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РОЗДІЛ 2 

КОНЦЕПТ “CRIME” В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПРАВОВІЙ  

КАРТИНІ СВІТУ 

 

Пріоритетний напрям сучасних лінгвістичних досліджень у межах 

когнітивно-дискурсивної парадигми полягає у вивченні концептів галузевих 

знань як одиниць професійних картин світу [36; 68; 69; 122; 169; 174 та ін.]. 

У Розділі 2 представлено опис результатів дослідження правового 

концепту “crime” в американській правовій картині світу. У зв’язку з тим, що 

номінативна парадигма термінів на позначення правопорушень у джерелах 

кримінального права США є розгалуженою, здійснено обґрунтування статусу 

терміна crime як номінатора правового концепту. Виклад результатів 

структуровано відповідно до обґрунтованої в першому розділі ментальної 

організації професійного концепту, інваріантними складовими якої є 

поняттєвий, смисловий і фреймовий компоненти.  

 

2.1. Ім’я концепту “crimе” у терміносистемі американського права  

 

Важливим дослідницьким завданням вважається процедура пошуку імені 

концепту, тобто його паспортизація [30, с. 142; 121, с. 199-200; 122, с. 138]. 

Лексичний вербалізатор, або ім’я концепту, свідчить про його належність до 

певного типу дискурсу й певної лінгвокультури [30, с. 142].  

Мовними об’єктиваторами наукових / професійних концептів вважаються 

терміни відповідного наукового або галузевого знання [36, с. 58], а відтак 

терміни кримінального права є засобами об’єктивації правового концепту 

“crime”. Серед термінів на позначення правопорушень оберемо термін-

номінатор (ім’я) означеного концепту. 

У науковій літературі з когнітивної лінгвістики та лінгвоконцептології є 

певні напрацювання щодо вимог до слів-номінаторів концепту. Зокрема 

З. Д. Попова та Й. А. Стернін вважають, що ключове слово найбільш повно й 
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адекватно номінує концепт, виявляючи високу частотність у певних 

(професійних) контекстах, узагальнену семантику середнього ступеня 

абстракції, стилістичну нейтральність, відсутність оцінки, багатозначність [155; 

див. також: 30, с. 142]. Л. П. Науменко додає до цього переліку “теоретичне 

осмислення в наукових працях, образне переосмислення, метонімізацію та 

метафоризацію поняття в професійному мовленні” [121, с. 199-200; 122, c. 138-

139]. Серед представлених критеріїв найрелевантнішими для ідентифікації 

імені концепту в професійній картині світу вважаємо семантичний і 

словотвірний потенціал терміна-номінатора, його дистрибутивну здатність 

(валентність), текстотвірний потенціал, теоретичне осмислення в наукових 

працях. Саме ці критерії враховуємо в процесі визначення імені досліджуваного 

нами правового концепту.  

У США кожен штат володіє правом законодавчої ініціативи, а відтак у 

країні функціонує не один, а 52 кримінальні кодекси (далі – КК) [313-366]: 50 

КК штатів, КК округу Колумбія та федеральний КК – Federal Penal Code, які 

відображають специфіку американського кримінального законодавства, а їхні 

тексти містять семантико-реляційні відмінності термінів (семантичні реляції, 

що регулюють його відношення з іншими одиницями терміносистеми) й 

семантико-кореляційні відмінності (явища гіперо-гіпонімії, синонімії й 

антонімії) на позначення поняття злочину в різних штатах. У зв’язку з цим 

саме тексти КК штатів, а не юридичні словники та фахові енциклопедичні 

джерела набувають особливого значення для обґрунтування вибору імені 

концепту в терміносистемі американського кримінального права. Крім того, 

лише ті суспільно небезпечні протиправні діяння, які долучені до 

кримінального кодексу, вважаються злочинами, через що тексти КК є 

першоджерелом його терміноназв. 

Аналіз текстів КК США [320; 328; 329; 335; 336; 338; 339; 341; 342; 345; 

346; 353; 365 та ін.] і юридичних словників [281; 284; 287; 288; 289] дозволив 

виокремити низку термінів, а саме: crime, offense, wrong, violation, infraction, 
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tort, breach, які в юридичних контекстах уживаються на позначення різних 

видів правопорушень і мають спільну сему “порушення норми права”.  

Аналіз змістової наповненості терміна сrime дозволив сформулювати таке 

узагальнене визначення поняття злочин: “crime is an act or omission forbidden by 

law and punishable upon conviction by death, imprisonment, fine or other penal 

discipline” (злочин є дією або бездіяльністю, які заборонені законом і які після 

винесення вироку караються смертю, ув’язненням, штрафом або іншим видом 

покарання) [пор., напр., (MNCC; NVCC; WICC)].   

Терміни civil offense, civil wrong, tort, breach позначають порушення 

норми цивільного, а не кримінального права: “civil wrong is a violation of 

noncriminal law, such as a tort, a breach of contract or trust, a breach of statutory 

duty, or a defect in performing a public duty” (BLD, с. 1643); “tort is a civil wrong, 

other than breach of contract, for which a remedy may be obtained, usually in the 

form of damages” (BLD, с. 1526); “breach is the violation of an obligation or duty” 

(Bouvier, с. 262), тому не можуть виконувати роль номінатора концепту “crime”. 

Терміни infraction та violation мають значення “правопорушення 

невеликої тяжкості, некримінальні (адміністративні) правопорушення”: 

“infraction is a violation, usu. of a rule or local ordinance and usu. not punished by 

incarceration” (BLD, с. 796); у деяких штатах означені терміни позначають 

також дрібні кримінальні злочини: Crimes are classified as felonies, 

misdemeanors, traffic infractions and cigarette or tobacco infractions (KSCC, § 21-

5102). Таким чином, хоча infraction і violation у певному юридичному контексті 

позначають порушення норми саме кримінального права, однак їхнє значення 

обмежене семою “невеликий ступінь тяжкості”, а відтак ми не можемо 

тлумачити їх як вербалізатори концепту “crime”. Так само це стосується й 

оказіональних терміносполук на зразок criminal wrong. 

Після вилучення термінів на позначення цивільних і адміністративних 

правопорушень, термінів із семантичними обмеженнями вживання й 

стилістичним забарвленням із кола потенційних імен концепту “crime” 

отримуємо синонімічну діаду crime – criminal offense, конституенти якої 
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позначають порушення норми кримінального права, або злочин. Без атрибутива 

criminal лексема offense у юридичних джерелах позначає порушення закону 

взагалі, тобто будь-яке правопорушення, напр.: “Offense is a violation of the law” 

(BLD, с. 1110). У цьому випадку offense є гіперонімом, а “crime” і “criminal 

offense” – гіпонімами. Однак аналіз текстів кодексів КК США й фахових текстів 

з кримінального права засвідчує, що в багатьох випадках термін offense 

уживається на позначення порушення кримінальної норми. Напр., у штатах 

Мічиган, Південна Кароліна, Юта та ін. у назвах розділів КК, які об’єднують 

злочини за об’єктом, преференційно вживається термін offense: offenses against 

property, offenses against the person (MICC; SCCC; UTCC).  

У КК штату Міссісіпі терміни crime або offense є взаємозамінними, напр.: 

Chapter 3 - CRIMES AGAINST THE PERSON, Chapter 5 - OFFENSES 

AFFECTING CHILDREN, Chapter 7 - CRIMES AGAINST SOVEREIGNTY OR 

ADMINISTRATION OF GOVERNMENT, Chapter 9 - OFFENSES AFFECTING 

ADMINISTRATION OF JUSTICE тощо (MICC). У більшості КК США 

синонімічність термінів crime і offense підтверджується статутними дефініціями 

(тобто визначеннями, наведеними в текстах нормативно-правових актів), напр.: 

Offense means a violation of any penal statute of this State (ILCC, § 2-12);  An 

offense is conduct for which a sentence to a term of imprisonment or fine or both is 

authorized by statute (DECC, § 5-2-201); Crime OR offense means an act or 

omission forbidden by a statute of this State and punishable upon conviction by … 

(DECC, § 233 (a)). У КК штату Небраска контекстуальну синонімію цих 

термінів експліковано в окремій статті “Offense; crime; synonymous”: The terms 

offense and crime are synonymous as used in this code and mean a violation of, or 

conduct defined by, any statute for which a fine, imprisonment, or death may be 

imposed (NECC, § 28-104). 

Проте в певному юридичному контексті термін offense означає злочин 

невеликої тяжкості, іноді тяжкий злочин, що їх зазвичай позначають термінами 

misdemeanor / petty offense (злочин невеликої тяжкості) та felony / serious offense 

(тяжкий злочин). The Black’s Law Dictionary надає таку дефініцію лексеми 

http://law.justia.com/codes/mississippi/2013/title-97/chapter-3/index.html
http://law.justia.com/codes/mississippi/2013/title-97/chapter-5/index.html
http://law.justia.com/codes/mississippi/2013/title-97/chapter-5/index.html
http://law.justia.com/codes/mississippi/2013/title-97/chapter-7/index.html
http://law.justia.com/codes/mississippi/2013/title-97/chapter-7/index.html
http://law.justia.com/codes/mississippi/2013/title-97/chapter-9/index.html
http://law.justia.com/codes/mississippi/2013/title-97/chapter-9/index.html
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offense: “a crime, often a minor one” (BLD, с. 1110); у цьому ж джерелі наведено 

цитату з Corpus Juris Secundum (звід усіх законів США), який тлумачить crime, 

offense, criminal offense як синоніми, напр.: “The terms ‘crime’, ‘offense’, and 

‘criminal offense’ are all said to be synonymous, and ordinarily used 

interchangeably. Offense may comprehend every crime and misdemeanor and, or 

may be used in a specific sense as synonymous with felony or with misdemeanor, as 

the case may be, or as signifying a crime of lesser grade …” (BLD, c. 1110). A 

Dictionary of Law надає коментар до дефініції лексеми offense, у якому 

наголошує на сучасній тенденції преференційного вибору offense порівняно з 

crime : “Оffense – A crime. The modern tendency is to refer to crimes as offenses” 

(ADL, c. 340). 

Cинонімічні зв’язки термінів crime і offense ілюструє pис. 2.1.1. 

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) 

Рис. 2.1.1 Cинонімічні зв’язки термінів crime і offense. 

 

Аналіз текстів 52 КК засвідчив, що значення “crime” дефініційно 

експліковано в кодексах 26 штатів (Айдахо, Алабама, Аризона, Вірджинія, 

Вісконсин, Гаваї, Делавер, Джорджія, Західна Вірджинія, Індіана, Каліфорнія, 

Канзас, Кентуккі, Колорадо, Луїзіана, Мен, Міннесота, Небраска, Невада, Нью-

Джерсі, Нью-Йорк, Нью-Мексико, Оклахома, Орегон, Пенсильванія та 

Флорида). У текстах КК 9 штатів (Арканзас, Іллінойс, Коннектикут, Міссурі, 

Монтана, Нью-Гемпшир, Північна Дакота, Південна Дакота, Юта) подано 
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визначення offense за відсутності дефініції crime. У текстах КК чотирьох штатів 

(Індіана, Західна Вірджинія, Кентуккі та Нью-Йорк) репрезентовано дефініції 

поняття “crime” за допомогою двох термінів: crime і offense. Тексти КК 16 

штатів (Аляска, Айова, Вашингтон, Вайомінг, Вермонт, округ Колумбія, 

Меріленд, Масачусетс, Міссісіпі, Мічиган, Огайо, Північна Кароліна, Південна 

Кароліна, Род-Айленд, Теннессі та Техас) взагалі не наводять визначення 

поняття “crime”. У загальному підсумку, термін crime експліцитно визначається 

як “кримінальне правопорушення /злочин” у КК більше двох третин штатів 

США, що підтверджує його найвищу частотність уживання в юридичних 

контекстах американського кримінального права в порівнянні з offense та 

іншими термінами на позначення правопорушень. 

Проведений аналіз також дає підстави вважати, що вживання терміна 

offense на позначення “crime” (злочин) та його різновидів за ступенем тяжкості 

є певною тенденцією, притаманною КК окремих штатів; однак для розуміння 

того, у якому саме значенні вжито цей термін (“правопорушення”, “злочин”, 

“дрібний злочин” тощо), доцільно звертатись до юридичного контексту, напр.: 

"Offense or public offense, any crime, petty offense, violation of a city or county 

ordinance, or act prohibited by state or federal law” (SDCC, § 22-1-2).  

Номінативну щільність / комунікативну значущість концепт “crime” 

виявляє в наявності великої кількості його видових назв. Слід наголосити, що 

юридичні лексикографічні джерела містять лише частину усього масиву 

лексичних репрезентантів концепту “crime”, натомість у текстах КК США 

використовуються терміноназви, яких немає у фахових словниках. У 

структурному плані терміни, представлені в юридичних лексикографічних 

джерелах, є переважно субстантивами-універбами або субстантивними 

біномами. Більшість назв злочинів, наведених у текстах КК США, становлять 

полікомпонентні утворення, які охоплюють до восьми повнозначних слів, 

напр.: assault of a pregnant woman resulting in termination of pregnancy; bribery of 

public officials and witnesses; use of aircraft or motor vehicle to hunt wild horses or 

burros (FPC). 

http://law.justia.com/citations.html
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Словотвірний потенціал терміна crime як вербалізатора концепту 

виявляється переважно в композитах-іменниках та композитах-прикметниках: 

anti-crime [efforts], crimeware [criminal software], crime-and-justice [knowledge], 

crime-detection [equipment], crime-focused [nation], crime-generating [factors], 

crime-prone [people] тощо. 

Терміну crime властивий більший дистрибутивний потенціал 

(валентність) порівняно з іншими термінами на позначення правопорушень, 

який знаходить реалізацію в різноструктурних словосполученнях, 

фразеологізмах, пареміях, афоризмах відомих американських правозахисників. 

Так, термін crime утворює такі колокації: 1) атрибутивні: а) у яких crime 

виконує номінативну функцію – apolitical crime, consensual crime, grave crime, 

infamous crime, far-flung crime, modern crime, ordinary crime, original crime, 

profitable crime, rural crime, serious crime; б) у яких crime виконує атрибутивну 

функцію – crime area, crime concealment, crime coverage, crime evidence, crime 

experience, crime fighter, crime genres, crime laboratory, crime media, crime rates, 

crime scene, crime spree, crime stopper, crime suspect, crime target, crime victim, 

crime wave; 3) препозитивні: cause of a crime, classification of crimes, fear of 

crime, geography of crime, gravity of crime, incidence of crime, innocent of crime, 

roots of crime, severity of crime; 4) об’єктні: arrest for a crime, charge with a crime, 

combat crime, commit a crime, confess of a crime, control crime, cover up crime, 

crackdown on crime, execute for a crime, fight crime, investigate a crime, perpetrate 

a crime, prosecute for a crime, report a crime, prevent crime, respond to crime, 

sentence for a crime, solve a crime, spread of crime, turn to crime; 

5) предикативні: crime flourishes / goes up / occurs тощо. 

Термін crime входить до складу фразеологізмів: a hotbed of crime, turn a 

blind eye to crime, turn to crime, war on crime, a crackdown on crime; паремій: 

Adult time for adult crime; Сrime doesn’t pay; Crime never sleeps; Do the crime, do 

the time / Do the crime, serve the crime; If you share your friend's crime, you make it 

your own; Poverty is not a crime; Tough on crime is not smart on crime; What 

greater crime than loss of time?; афоризмів відомих американських 
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правозахисників: “Society prepares the crime, the criminal commits it”(Henry 

Thomas Buckle); “For the powerful, crimes are those that others commit” (Noam 

Chomsky); “Insider trading is a serious crime. Do you know what the penalty for 

doing it is? Nothing, if you’re a member of Congress” (Jarod Kintz); The common 

argument that crime is caused by poverty is a kind of slander on the poor (Henry 

Louis Mencken); “The state calls its own violence law, but that of the individual, 

crime” (Max Stirner); “Crime is naught but misdirected energy” (Emma Goldman), 

що засвідчує його широкі валентні зв’язки.  

Текстотвірний потенціал термін crime як номінатор концепту виявляє в 

статутних назвах кримінальних кодексів окремих штатів США: Title 53 – 

Crimes – Connecticut Criminal Code, TITLE 6 – Crimes and Offences – Wyoming 

Criminal Code, Title 11 - Crimes and Criminal Procedure  – Delaware Criminal 

Code тощо; у назвах окремих розділів кримінальних кодексів: “Computer 

Crimes”, “Crimes Against Morality and Decency”, “Crimes Against the Person”, 

“Miscellaneous Crimes” тощо; у назвах фахових лексикографічних джерел: 

Encyclopedia of American Сrime, Encyclopedia of Crime and Justice, Encyclopedia 

of Genocide and Crimes, Encyclopedia of High-Tech Crime, Encyclopedia of School 

Crime, Encyclopedia of Unsolved Crime, Encyclopedia of White-collar and 

Corporate Crime тощо. 

Теоретичне осмислення поняття “crime” відображають наукові праці з 

кримінального права й суміжних із ним дисциплін, що також підтверджує 

статус терміна crime як імені відповідного концепту: “Computer Crime Scene 

Investigation” (J. R. Vacca), “Сrime and Criminals” (M. Newton), “Сrime Culture” 

(B. Nicole, E. McNulty, P. Pulham), “Crime Fighting and Crime Prevention” 

(M. Newton), “Crime in the City” (L. W. Reid), “Crime, Neighborhood and Public 

Housing” (G. Davis), “Hate Crimes” (J. Jacobs, K. Potter), “Immigration and Crime” 

(J. Stowell), “Media, Crime and Criminal Justice” (R. Surette), “Organized Crime” 

(M. Benson), “Practical Crime Scene Processing” (R. M. Garner), “Urban Politics, 

Crime Rates and Police Strength” (T. D. Stucky), “Crime Reconstruction” 

http://www.worldofquotes.com/author/Henry+Thomas+Buckle/1/index.html
http://www.worldofquotes.com/author/Henry+Thomas+Buckle/1/index.html
http://www.goodreads.com/author/show/2476.Noam_Chomsky
http://www.goodreads.com/author/show/2476.Noam_Chomsky
http://www.goodreads.com/author/show/4157885.Jarod_Kintz
http://en.proverbia.net/citasautor.asp?autor=14941
http://en.proverbia.net/citasautor.asp?autor=14941
http://www.goodreads.com/author/show/150737.Max_Stirner
http://www.goodreads.com/author/show/15591.Emma_Goldman
http://law.justia.com/codes/connecticut/2013/title-53/index.html
http://law.justia.com/codes/connecticut/2013/title-53/index.html
http://law.justia.com/codes/wyoming/2014/title-6/index.html
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(W. J. Chisum, B. E. Turvey), “Victims of Crime and Community Justice” 

(B. Williams) тощо.  

Отже, у результаті аналізу текстового матеріалу кримінальних кодексів 

США і юридичних лексикографічних джерел виокремлено синонімічний ряд 

термінів, уживаних в американському кримінальному праві на позначення 

правопорушень: crime, offense (тж. civil offense, criminal offense), wrong (тж. civil 

wrong, criminal wrong), violation, infraction, tort, breach. Терміни offense і crime у 

фахових словниках із кримінального права США за своїми семантико-

кореляційними характеристиками співвідносяться як гіперонім (offense – 

“правопорушення норми права”) і гіпонім (crime – “кримінальне 

правопорушення / злочин”). Тексти кримінальних кодексів США виявляють 

тенденцію до функціонування терміна offense як контекстуального синоніма 

crime. Терміни wrong (тж. civil wrong), violation, infraction, tort, breach 

уживаються переважно на позначення цивільних і адміністративних 

правопорушень, violation та infraction – як оказіоналізми на позначення дрібних 

злочинів. Це засвідчує, що термін crime щонайповніше виражає зміст поняття 

“злочин” і найвірогідніше відповідає статусу імені концепту “crime”. Йому 

також властива номінативна щільність, яка виявляє себе у великій кількості 

видових назв злочину, частина з яких лексикографічно засвідчена в юридичних 

словниках, частина вживається в текстах кримінальних кодексів. Термін crime 

має значний словотвірний і дистрибутивний потенціал порівняно з іншими 

терміноодиницями синонімічного ряду; текстотвірний потенціал означений 

термін реалізує в назвах кримінальних кодексів і їхніх розділів, фахових 

словників і довідників, теоретичне осмислення поняття “crime” відображають 

наукові праці з кримінального права та суміжних із ним дисциплін. Результати 

проведеного дослідження засвідчують статус терміна crime як найвірогіднішого 

вербалізатора, або імені означеного правового концепту.  
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2.2. Ментальна структура правового концепту “crime”  

 

На підставі підходів до опису професійних концептів [68; 69; 122; 169; 

174] нами синтезовано бачення ментальної структури правового концепту 

“crime” у вигляді трикомпонентного утворення, що інкорпорує поняттєвий, 

смисловий і фреймовий компоненти, опис яких і подано нижче. 

 

2.2.1. Поняттєвий компонент концепту “crimе”. Поняттєвий компонент 

ПК “crime” як ознакову структуру визначено шляхом аналізу словникових 

дефініцій імені цього концепту – юридичного терміна crime.  

Проаналізовані нами дефініції означеного терміна з юридичних словників 

і юридичних енциклопедій [280; 281; 289; 307; 311] уміщують такі семи: 1) “дія 

або бездіяльність” (аn act or omission; аn act or sometimes a failure to act); 2) 

“правопорушення” (аn offense against the state); 3) “поведінка” (а type of 

behavior); 4) “шкода суспільству” (a public wrong); 5) “порушення зобов’язання” 

(breach of a legal duty); 6) “визначений законом” (deemed by statute or by the 

common law); 7) “караний” (punishable by a sentence or incarceration). Приклади 

дефініцій із фахових словників та енциклопедій наведено в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Змістові ознаки поняття “crime”,  

об’єктивовані в юридичних лексикографічних джерелах 

№ Приклади словникових дефініцій Змістова ознака 

1.  An act or omission 

that violates the law and is 

punishable by a sentence or incarceration 

(311, с. 112). 

1) дія або бездіяльність  

2) визначена законом 

3) карана 

2.  An act (or sometimes a failure to act) that is 

deemed by statute or by the common law to 

be a public wrong and is therefore 

1) дія або бездіяльність  

2) визначена законом 

3) шкода суспільству 
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punishable by the state in criminal 

proceedings (281, с. 128). 

4) карана 

3.  An offense against the state 

that is punishable (289, с. 107). 

1) правопорушення 

2) каране 

4.  
A social harm 

that the law makes 

punishable; 

the breach of a legal duty treated as the 

subject matter of a 

criminal proceeding (280, с. 154). 

1) шкода суспільству 

2) визначена законом 

3) карана 

4) порушення 

зобов’язання  

5) кримінальне 

судочинство 

5.  A type of behavior that is 

has been defined by the state as 

deserving of punishment, which usually 

includes imprisonment in the county jail or 

state or federal prison (307, с. 107). 

1) поведінка 

2) визначена законом 

3) карана 

 

Аналіз дефініцій терміна crime, репрезентованих у текстах КК США, 

засвідчив уживання таких сем: 1) “дія або бездіяльність” (act or omission to act); 

2) “правопорушення” (is a violation of a statute); 3) поведінка (conduct); 

4) “злочинний намір” (intention or criminal negligence); 5) “заборонений 

законом / протиправний” (forbidden by law; defined as criminal); 6) “караний 

згідно з вироком суду” (punishable upon conviction) (див. табл. 2.2). 

Дефініційно-компонентний аналіз визначень лексеми crime за даними 

юридичних словників, енциклопедій і кримінальних кодексів США дозволяє 

виокремити три підходи до наукового професійного тлумачення цього 

концепту в американській правовій картині світу.  

Перша група дефініцій включає набір сем: 1) дія/ вчинок (act); 

2) поведінка (conduct); 3) діяльність (activity); 4) бездіяльність (act omitted, 

omission to act), які порушують закон, унаслідок чого на суб’єкта 
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дії / вчинку / поведінки / бездіяльності накладається покарання. Істотною 

ознакою таких дій / поведінки є їхній протиправний характер, тому в дефініціях 

іменник crime отримує смислові актуалізатори: illegal, against the law, deemed by 

statute.  

Таблиця 2.2 

Змістові ознаки поняття “crime”,  

об’єктивовані в текстах кримінальних кодексів CША 

№ 

п 
Статутна дефініція Змістова ознака 

1 A crime is an act or omission 

forbidden by law and 

punishable upon conviction by death, 

imprisonment, fine or other penal discipline 

(NАСС, §193.020). 

1) дія або бездіяльність 

2) заборонена законом 

3) карана 

2 A crime is a violation of a statute of this state in 

which there is a joint operation of an act or 

omission to act and intention or criminal 

negligence (GACC, § 16-2-1). 

1) правопорушення 

2) дія або бездіяльність 

3) злочинний намір 

3 A crime is that conduct which is 

defined as criminal in this Code, or in other acts 

of the legislature, or in the constitution of this 

state (LACC, §7). 

1) поведінка 

2) протиправна  

 

Поняття сrime, згідно з кримінальним законодавством, є не просто дією 

або вчинком, воно означає діяння (act), яке у свою чергу може виступати у 

формі: 

– дії, act committed, напр.: A person who knowingly and fraudulently 

appropriates to the person's own use, embezzles, spends, or transfers any property or 

secrets or destroys any document belonging to the state of a debtor shall be fined 

under this title, imprisoned not more than 5 years, or both (FPC, § 153); 
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– бездіяльності (у тих випадках, коли суб’єкт злочину був зобов’язаний 

вчинити певну дію, але не вчинив), act omitted, напр.: The term “act” includes a 

failure to do any act which the law requires one to perform (IACC, § 702.2); A 

person commits the crime of failing to file a required report if, knowing that he is 

required by law to submit a written report to a designated public servant, he 

intentionally fails to submit the report within the time provided by law (ALCC, § 

13A-10-4); Any person who  willfully  fails to pay a support obligation with respect 

to a child who resides in another State, if such obligation has remained unpaid for a 

period longer than 1 year, or is greater than $5,000 shall be punished ... (FPC, 

§228).  

Слід зазначити, що в текстах КК США для позначення діяння 

використовується або термін action, або термін act, але за частотністю 

вживання переважає останній. Взаємозамінність цих терміноодиниць у 

контексті зазначається в статті КК штату Нью-Джерсі: … b. "Act" or "action" 

means a bodily movement whether voluntary or involuntary (NJCC, § 2C:1-14). Те, 

що злочин уособлює не лише дію, а й бездіяльність, додатково наголошується в 

деяких кодексах засобами дефініцій лексем “to act”, “actor” і “acted”: “To act” 

means either to perform an act or to omit to perform an act (ORCC, § 161.085); 

"Actor" includes, where relevant, a person guilty of an omission; "Acted" includes, 

where relevant, “omitted to act” (NJCC, § 2C:1-14). 

Водночас аналіз дефініцій дає підстави нам стверджувати, що терміни act 

і conduct у контексті кримінального права США не є синонімами. Семема 

“conduct” включає дві семи “1) act + 2) mental state”, як пояснюється в розділі 

“General Definitions” (Загальні визначення) на початку низки кримінальних 

кодексів: “Conduct” means an act or a series of acts, and the accompanying mental 

state (KSCC, § 21-3110); An action or omission and its accompanying state of mind, 

or, where relevant, a series of acts and omissions (PACC, § 103). Сема “mental 

state” відповідає поняттю cуб’єктивної сторони злочину, обов’язковим 

складником якого, за визначенням КК США, є culpability/ вина. Вина існує у 

формі умислу або необережності: “Culpable mental state” means intentionally, 

http://law.justia.com/citations.html
http://law.justia.com/citations.html
http://law.justia.com/citations.html
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knowingly, recklessly or with criminal negligence (ORCC, § 161.085). A person 

commits criminal homicide if, without justification or excuse, the person 

intentionally, knowingly, recklessly or with criminal negligence causes the death of 

another human being (ORCC, § 163.005); A person is guilty of arson in the third 

degree when the person recklessly damages a building by intentionally starting a fire 

or causing an explosion (DECC, § 801). Наведені приклади підтверджують, що з 

позиції кримінального законодавства США діяння обов’язково повинне бути 

винним. Звідси юридичний термін conduct у текстах кримінальних кодексів 

США має значення “винне діяння”.  

Таким чином, на основі групи дефініцій, поданих вище, виводимо першу 

важливу концептуальну ознаку “crime”: винне діяння (“conduct” (act 

(committed/omitted) + mental state). 

Друга група дефініцій визначає crime як правопорушення – недотримання 

певної норми закону (offense, wrongdoing, violation of law). У деяких 

словникових дефініціях протиправна природа злочину конкретизується, а саме 

вказується галузь законодавства, нормами якої регулюються протиправні 

діяння (prohibited by criminal law, defined by public law), а також ті суб’єкти 

правотворчості, які створюють вищезгадані норми (defined by the State or 

Congress as illegal).  

Протиправність злочину відображається й у дефініціях, які подаються в 

текстах КК:  A crime … is an act committed or omitted in violation of a law 

forbidding or commanding it … (CAPC § 15). Але, як свідчить цей приклад, 

кодекс конкретизує той закон, який порушується: a law forbidding or 

commanding it. Більше того, кожен кодекс вказує на коло нормативних 

документів, які визначають злочин як окремий вид правопорушення: No act or 

omission shall be deemed criminal or punishable except as prescribed or authorized 

by this code (OKPC, § 21-2); No act or omission is a crime unless made so by this 

title or by other applicable statute or lawful ordinance (ALCC, § 13A-1-4). Зазвичай 

до цих нормативних документів, у першу чергу, відносять КК штатів, 

Федеральний кримінальний кодекс (FPC) та деякі нормативні акти 
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кримінального права. Тобто, у кожному окремому нормативному акті повинна 

бути прописана певна норма кримінального права, порушення або невиконання 

якої є злочином. Напр., abuse of process або malicious prosecution є 

незаконними, але у зв’язку з тим, що відсутня відповідна норма, яка б 

визнавала їх злочинами, вони вважаються не crime, a torts (цивільні 

правопорушення). 

Таким чином, із другої групи дефініцій виводимо таку змістову ознаку 

сrime, як “illegal/violation of law”. Слід зазначити, що лише декілька 

словникових дефініцій характеризують її як “defined by code / statute”, однак це 

експліцитно прописано в нормативних актах кримінального права CША.  

Третя група дефініцій на перше місце висуває суспільну небезпечність 

злочину, називаючи цей вид правопорушень шкодою для суспільства в цілому: 

social harm, public wrong, injurious to the public offense, against public welfare. 

The Collins Dictionary of Law визначає “crime” як: “An offense against the state 

that is punishable”[289]. Злочин, скоєний проти окремої особи, посягає на 

певний вид соціальних цінностей, важливиих для всього суспільства, гарантом 

збереження яких виступає держава. Тому саме суспільна небезпечність є 

однією з істотних характеристик злочину й відрізняє поняття crime від інших 

видів порушень норм закону, напр., offense, tort, civil wrong.  

Усі словникові дефініції вміщують караність злочину як ознаку поняття 

crime – punishable/deserving of punishment, напр.: Whoever commits an offense 

against the United States or aids, abets, counsels, commands, induces or procures its 

commission, is punishable as a principal (FPC, § 2); A crime … is an act committed 

or omitted in violation of a law … and to which is annexed … either of the following 

punishments: death; imprisonment; fine; removal from office; or, disqualification to 

hold and enjoy any office of honor, trust, or profit in this State (CАPC, § 15). 

Однак словникові дефініції не відображають ознаку crime, на якій 

особливо наголошується в нормативних документах кримінального права США 

– покарання накладається лише після пред’явлення звинувачення, напр.: No 

person indicted or charged by information or complaint of any crime shall be 
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sentenced therefor, unless he has been legally convicted of the crime in a court 

having competent jurisdiction of the cause and of the person. (NMCC, § 30-1-11); 

“Conviction” includes a judgment of guilt entered upon a plea of guilty (KSCC, §21-

3110). Об’єднання цієї ознаки, відображеної в нормативних документах, із 

ознакою, вміщеною в словникових дефініціях, дає можливість вивести ще одну 

змістову ознаку crime: “punishable upon conviction”. 

Одиничні словникові дефініції терміна crime містять конкретизацію 

деяких аспектів злочину: 1) серйозність злочину як діяння – offense excluding 

petty violation; 2) визначення двох основних груп злочину за ступенем тяжкості 

– felony or misdemeanor; 3) відсутність обставин під час скоєння злочину, які не 

дозволяють стверджувати, що діяння було скоєне з метою самозахисту, інші 

виправдувальні обставини – committed without defense or justification. Однак 

спорадичність відображення цих аспектів дає підстави вважати їх неістотними 

для професійного розуміння природи злочину та його юридичного тлумачення.  

Дефініційно-компонентний аналіз терміноодиниці crime, проведений 

нами на матеріалі американських юридичних словників, свідчить, що 

словникові дефініції crime неповністю відображають усі змістові ознаки 

відповідного концепту в аспекті його професійного (юридичного) тлумачення. 

Вичерпний інвентарний перелік ознак поняття crime в терміносистемі 

кримінального права США виводимо шляхом поєднання аналізу словникових 

дефініцій і юридичних дефініцій, представлених у текстах нормативних 

правових документів. 

Отже, 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 

http://law.justia.com/citations.html
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punishable upon conviction” (Злочин – це суспільно небезпечна поведінка, 

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

 

2.2.2. Смисловий компонент концепту “crimе”. Для виокремлення 

смислових центрів / семантичних ядер концепту “crime” нами проведено 

семантичний аналіз терміноназв злочинів, представлених у текстах 

кримінальних кодексів США, контекстуальний аналіз їхніх статей та 

когнітивну інтерпретацію репрезентантів концепту в текстах КК США й 

фахових науково-навчальних текстах. 

Матеріал дослідження складає 1285 терміноназв злочинів, відібраних у 

результаті суцільного обстеження текстів кримінальних кодексів трьох штатів: 

New York Penal Code (далі – NYPC) – 554 одиниці [347]; Louisiana Criminal 

Code (далі – LACC) – 497 одиниць [331]; та Ohio Criminal Code (далі – OHCC) 

[348]. Нами було виконано аналіз змісту правових норм, які відповідають 

конкретним терміноназвам, і визначено релевантні їм смисли. У результаті 

проведеного аналізу виокремлено такі смислові центри (далі – СЦ):  

1) “crime is violation of prohibition” (порушення заборони); 2) “crime is 

failure to perform a prescription” (невиконання припису); 3) “crime is physical 

injury” (фізична шкода), 4) “crime is causing material damage” (матеріальна 

шкода); 5) “crime is deceit” (обман); 6) “crime is illegal influence” (неправомірний 

вплив); 7) “crime is threat” (загроза). 

Нижче представлено кількісний розподіл терміноназв злочинів, які 

вживаються в досліджених текстах КК США, відповідно до виокремлених 

смислових центрів за спаданням частоти: 

NYCC: СЦ “violation of prohibition” – 235 терміноназв (42%); СЦ “deceit” – 

98 терміноназв (18%); СЦ “physical damage” – 65 терміноназв (12%); СЦ “illegal 

influence” – 57 терміноназв (10%); СЦ “threat” – 44 терміноназви (8%); СЦ 

“failure to perform a prescription” – 33 терміноназви (6%); СЦ “material damage” – 

22 терміноназви (4%);  
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LACC: СЦ “violation of prohibition” – 277 терміноназв (55%); СЦ “physical 

injury” – 56 терміноназв (11%); СЦ “deceit” – 54 терміноназви (10%); СЦ 

“material damage” – 40 терміноназв (8%); СЦ “failure to perform a prescription” – 

39 терміноназв (8%); СЦ “illegal influence” – 18 терміноназв (4%); СЦ “threat” – 

13 терміноназв (3%); 

OHCC: СЦ “violation of prohibition” – 118 терміноназв (50%), СЦ “deceit” – 

30 терміноназв (13%), СЦ “physical injury” – 21 терміноназва (9%); СЦ “failure to 

perform a prescription” – 21 терміноназва (9%); СЦ “illegal influence” – 18 

терміноназв (8%); СЦ “threat” – 18 терміноназв (8%); СЦ “material damage” – 8 

терміноназв (3%). 

Розподіл терміноназв злочинів за смисловими центрами унаочнено за 

допомогою діаграми (див. рис. 2.1) 

 

Рис. 2.1 Розподіл терміноназв злочинів за смисловими центрами 

 

СЦ “crime is violation of prohibition” представлено терміноназвами 

злочинів, які є порушенням заборонної кримінальної норми, напр.: displaying 

obscene materials to minors; keeping gambling instruments; purchase of firearms by 

nonresidents. Кожне окреме діяння заборонене за певної умови, напр., 

розміщати рекламні оголошення на об’єктах, які є власністю інших осіб 
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(unlawfully posting advertisements), заборонене діяння в ракурсі кримінальної 

норми, однак це не означає, що не можна розміщати рекламні оголошення 

взагалі або робити це на власних об’єктах нерухомості. Вищезазначене  діяння 

не наносить матеріальної чи фізичної шкоди тощо іншій особі / особам, проте 

вважається злочинним і шкідливим для суспільства за визнанням законодавчого 

органу певного штату США.  

СЦ “crime is deceit” об’єднує переважно терміноназви на позначення 

різних видів шахрайства, а також діянь, пов’язаних із умисним наданням 

недостовірної інформації, напр.: false swearing, insurance fraud, simulating 

objects of antiquity or rarety тощо.  

СЦ “crime is physical injury” репрезентовано терміноназвами злочинів, у 

яких злочинне діяння спричиняє шкоду здоров’ю потерпілого або взагалі стає 

причиною його смерті – переважно це злочини проти життя та здоров’я особи, 

напр.: battery, murder, maiming тощо.  

Під час скоєння злочинів, що об’єктивують СЦ “crime is illegal influence”, 

злочинець застосовує або засоби морального / матеріального впливу на 

потерпілого / іншу особу з метою досягнення певної цілі, напр.: promoting a 

suicide attempt, bribing a juror, або незаконно втручається в роботу технічних 

засобів задля отримання бажаних результатів, напр.: manipulation of gaming 

outcomes at an authorized gaming establishment. 

СЦ “crime is threat” представлено терміноназвами тих злочинних діянь, 

для яких настання негативних наслідків для потерпілого / потерпілих 

необов’язкові; злочинцю достатньо вчинити такі дії, які б створили загрозу для 

життя чи здоров’я іншої особи або змусити іншу особу вважати, що така 

загроза існує, напр.: aiming gun at another; criminal threat; stalking тощо.  

СЦ “crime is failure to perform a prescription” репрезентовано 

терміноназвами злочинів, які є порушенням припису: закон зобов’язує суб’єкта 

вчинити певну дію, але суб’єкт бездіє або створює певні перешкоди для її 

виконання. Наприклад, закон зобов’язує повідомляти відповідні органи про 

факти скоєння злочину, але особа цього не робить (failure to report a crime or 
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knowledge of a death or burn injury), або один з батьків повинен сплачувати 

аліменти на дитину, але ухиляється від сплати (non-support).  

Терміноназви злочинів, що репрезентують СЦ “crime is material damage”, 

позначають діяння, об’єктом посягання яких є право власності: певні 

матеріальні об’єкти зазнають пошкодження або власника позбавляють цих 

об’єктів незаконним шляхом (напр. theft, criminal damage to property, arson 

тощо).  

Оскільки СЦ “crime is physical injury” й СЦ “crime is material damage” 

репрезентовано терміноназвами злочинів, які передбачають нанесення певного 

виду шкоди (фізичної та матеріальної), вважаємо за доцільне представити їх як 

два субцентри СЦ “crime is harm” (шкода). Терміноназви злочинів, що 

об’єктивують СЦ “crime is violation of prohibition” і СЦ “crime is failure to 

perform a prescription”, позначають злочинні діяння, які за своєю суттю є 

порушенням загальнообов’язкових правил поведінки, що сформульовані 

державою, тому об’єднуємо ці два смислові центри в один СЦ “crime is violation 

of a behavior rule”. 

У якості матеріалу для поглиблення смислового аналізу нами також було 

відібрано 12 науково-навчальних фахових джерел [367-378] та одна юридична 

енциклопедія [297]. Смисловий аналіз цього матеріалу підтвердив правильність 

виокремлення означених вище СЦ. 

Отже, у результаті семантичного аналізу терміноназв злочинів, 

представлених у кримінальних кодексах США, і контекстуального аналізу їхніх 

статей, а також когнітивної інтерпретації репрезентантів концепту у фахових 

науково-навчальних та енциклопедичних джерелах нами виокремлено п’ять 

смислових центрів / семантичних ядер концепту “crime”: “crime is violation of 

a behavior rule / порушення правила поведінки”, “crime is deceit”, “crime is harm”, 

“crime is illegal influence”, “crime is threat” (див. рис. 2.2). 

Нижче представлено засоби вербалізації виокремлених нами смислових 

центрів у текстах КК США й фахових науково-навчальних та енциклопедичних 

джерелах. 
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Рис. 2.2 Смислові центри концепту “crime” 

 

СЦ “crime is violation of a behavior rule” має два субцентри: “violation of 

prohibition” і “violation of prescription”. 

Смисловий субцентр “violation of prohibition” вербалізовано: 

1)  терміноназвами злочинних діянь: сriminal sexual act, criminal hunting, 

custodial interference, disclosure of confidential information, promoting prison 

contraband, public lewdness, unlawful display of law enforcement emblem; 

2) дефініціями юридичних термінів: Illegal bingo operation is the knowing 

management, operation or conduct of games of bingo in violation of the laws of the 

state of Kansas pertaining to the regulation, licensing and taxing of games of bingo 

or rules and regulations adopted pursuant thereto (KSCC, § 21-6405); Regulatory 

crime – a crime that violates an order of a federal or state regulatory agency, for 

example, the Food and Drug Administration or the Securities and Exchange 

Commission (ECJ, Vol. 4, с. 1711); 3) статтями КК: A druggist, apothecary, or 

other person shall not sell or give away, except to physicians, any quantity of arsenic 

less than one pound without first mixing soot or indigo therewith in the proportion of 

one ounce of soot or half an ounce of indigo to the pound of arsenic  (MSСC, § 97-

27-25); A person is guilty of a petty misdemeanor if the person intentionally smokes 
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in a building, area, or common carrier in which "no smoking" notices have been 

prominently posted, or when requested not to by the operator of the common carrier 

(MNCC, § 609.681; 4) реченнями з фахових текстів: Mala prohibita crimes are not 

“inherently evil” and are only considered wrong because they are prohibited by a 

statute. This includes offenses ranging from tax evasion to carrying a concealed 

weapon, leaving the scene of an accident, and being drunk and disorderly in public 

(Lippman, с. 5).  

Смисловий субцентр “failure to perform a prescription” репрезентовано: 

1) терміноназвами злочинних діянь: failing to respond to an appearance ticket, 

failure to disclose personal information, failure to disperse, non-support, patient 

abuse or neglect, unlawful fleeing a police officer in a motor vehicle; 2) дефініціями 

юридичних термінів: Jumping bail is the intentional failure to appear at the date, 

time, and place as ordered by the court before which the defendant's case is pending 

(LACC, § 14:110); … Failure to register an aircraft is possessing an aircraft 

knowing that is not registered in accordance with the regulations of the federal 

aviation administration … (KSCC, § 21-5935); 3) статтями КК: No driver of a 

motor vehicle or operator of a watercraft shall intentionally refuse to bring a vehicle 

or watercraft to a stop knowing that he has been given a visual and audible signal to 

stop by a police officer when the officer has reasonable grounds to believe that the 

driver has committed an offense (LACC, § 14:108.1); 4) реченнями з фахових 

текстів: When an obligatory first aid statute does apply, it imposes a relatively small 

penalty on everyone at the scene who fails to give easily rendered aid before 

emergency assistance arrives (Fletcher, с. 46). 

СЦ “deceit” вербалізовано: 1) терміноназвами злочинних діянь: disposal 

of property with fraudulent intent; false swearing; fraudulent use of food coupons 

dispensed by state welfare department; impersonating state or municipal officer or 

employee, untrue, deceptive, or misleading advertising; 2) дієсловами: adulterate, 

counterfeit, defraud, fabricate, falsely make, impersonate, misbrand, fraud, misuse 

simulate, substitute тощо; 3) дефініціями юридичних термінів: “Misleading 

statement” means an offer to sell property or services when the offerer does not 

http://law.justia.com/citations.html
http://law.justia.com/citations.html
http://law.justia.com/citations.html
http://law.justia.com/codes/mississippi/2014/title-97/chapter-7/section-97-7-42/index.html
http://law.justia.com/codes/mississippi/2014/title-97/chapter-7/section-97-7-42/index.html
http://law.justia.com/codes/mississippi/2014/title-97/chapter-7/section-97-7-43/index.html
http://law.justia.com/codes/mississippi/2014/title-97/chapter-7/section-97-7-43/index.html
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intend to sell or provide the advertised property or services (AZCC, § 13-2201); 

“Counterfeit” means a document or writing that purports to be genuine but is not, 

because it has been falsely made, manufactured, or composed (LAСС, § 14:72.2); 

4) нормами статей 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); 5) реченнями 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); The Mail Fraud Act has become a favorite prosecutorial 

tool, and the act has been used to prosecute a wide variety of deceptive schemes 

designed to deprive victims of money or property, including check kiting, pyramid 

schemes, and welfare and insurance frauds (ECJ, Vol. 3, с. 986). 

СЦ “harm” репрезентовано двома субцентрами: “crime is physical injury” 

та “crime is material damage”. 

Субцентр “physical injury” вербалізовано: 1) терміноназвами злочинних 

діянь: abuse of a child, aggravated assault, domestic battery, killing or injuring a 

police animal, murder, vehicular homicide, voluntary manslaughter; 2) іменниками 

й іменниковими словосполученнями: injury, bodily harm, physical injury, great 

bodily injury, serious bodily harm, serious physical injury, substantial bodily harm; 

3) дієсловами: force, injure, insult, kill, maim, wound тощо; 4) дефініціями 

термінів: “Substantial bodily harm” means bodily injury which involves a temporary 

but substantial disfigurement, or which causes a temporary but substantial loss or 

impairment of the function of any bodily member or organ, or which causes a 

fracture of any bodily member (MNCC, § 609.02); 5) нормами статей КК: Except as 

otherwise provided …, any person who willfully and maliciously kills, maims or 

disfigures any animal belonging to another, or exposes any poison or noxious 

substance with intent that it should be taken by the animal is guilty of a category D 

felony … (NVCC, § 206.150); 6) реченнями з фахових текстів: The final element 

http://law.justia.com/citations.html
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necessary for battery is the harmful result to the victim. This element is satisfied by 

virtually any type of bodily injury (ECJ, Vol.1, p. 82). 

Субцентр “material damage” вербалізовано: 1) терміноназвами 

злочинних діянь: arson, criminal destruction of or tampering with communication 

device, criminal mischief, railroad grade crossing device vandalism, vehicular 

vandalism; 2) іменниками й іменниковими словосполученнями: damage, 

disadvantage, economic loss, loss of earmings, out-of-pocket loss; 3) дієсловами й 

дієслівними словосполученнями: cause a fire, deface, destroy, fail to return sth to 

sb,  obtain with intent to deprive sb of sth, steal, tamper with; 4) дефініціями 

юридичних термінів: “Damage”, in addition to its ordinary meaning, includes any 

charring, scorching, burning or breaking, and shall include any diminution in the 

value of any property as a consequence of an act (IDСС, § 18-801); 5) нормами 

статей КК: Any person who shall, by any act or omission, (a) wilfully and 

maliciously destroy or cause or attempt to cause damage or loss to a nuclear 

electrical generating facility or its components … or (b) feloniously take, steal and 

carry away or remove, alter or otherwise render unusable or unsafe the spent or 

unspent nuclear fuel … shall be guilty of the crime of nuclear sabotage ... (MSСC § 

97-25-57); 6) реченнями з фахових текстів: The direct costs of arson in the United 

States approach $2 billion annually, but estimates suggest that the indirect costs—

lost tax revenue and wages, unemployment insurance payments, relocation costs, and 

other economic ripple effects—are five to ten times higher (ECJ, Vol.1, p. 72). 

СЦ “illegal influence” вербалізовано: 1) терміноназвами злочинних діянь: 

bribery, coercion, compelling prostitution, directing or causing felony to be 

committed by person under age of 17 years, inciting to violence, luring a child, 

inciting or soliciting etc., persons to go into or upon, or remain in or upon, buildings, 

premises or lands of another; 2) іменниками: compulsion, inciting, influence, 

solicitation; 2) дієсловами: compel, encourage, induce, influence incite, solicit, urge; 

3) дефініціями юридичних термінів: The word “bribe” signifies anything of value 

or advantage, present or prospective, or any promise or undertaking to give any, 

asked, given, or accepted, with a corrupt intent to influence, unlawfully, the person to 

http://law.justia.com/citations.html
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whom it is given, in his action, vote or opinion, in any public or official capacity 

(IDCC, § 18-101); 4) нормами статей КК: A person is guilty of a class A 

misdemeanor if he knowingly offers, gives, or agrees to give, or solicits, accepts, or 

agrees to accept, a thing of pecuniary value for exerting, or procuring another to 

exert, special influence upon a public servant with respect to his legal duty or official 

action as a public servant (NDCC, 12.1-12-05); 5) реченнями з фахових текстів: 

The statutes in substance make it a crime to confer a benefit on a fiduciary with intent 

to influence the recipient’s conduct in his principal’s affairs (EСJ, Vol. 1, p. 109). 

СЦ “threat” вербалізовано: 1) терміноназвами злочинів: hazing, creating 

hazard, intimidation of victim, reckless endangerment, stalking, threats and 

intimidation by letter or notice, threats to injure or accuse of crime, wanton 

endangerment involving the use of fire; 2) іменниками: danger, fear, hazard, risk, 

threat; 3) дієсловами й дієслівними словосполученнями: cause terror, cause to be 

in fear, create a risk, intimidate, threat; 4) дефініціями юридичних термінів у КК: 

“Stalking” means to engage in conduct which the actor knows or has reason to know 

would cause the victim under the circumstances to feel frightened, threatened, 

oppressed, persecuted, or intimidated, and causes this reaction on the part of the 

victim regardless of the relationship between the actor and victim (MNCC, 

§ 609.749); 5) нормами статей КК: If any person shall post, mail, deliver, or drop a 

threatening letter or notice to another … with intent to terrorize or to intimidate such 

other, he shall, upon conviction, be punished … (MSCC, § 97-3-85);  6) реченнями з 

фахових текстів: Creating a risk is altering the circumstances of the world in such a 

way as to create the possibility of a harm that did not previously exist. … risk-

creation typically is an objective element of endangerment offenses (ECJ, Vol. 3, 

с. 1002). 

Отже, смисловий компонент концепту “crime” об’єктивовано п’ятьма 

смисловими центрами / семантичними ядрами: “сrime is a violation of a behavior 

rule” (злочин – це порушення правила поведінки), “сrime is deceit” (злочин – це 

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

це неправомірний вплив), “сrime is a threat”(злочин – це загроза). Кількісний 

http://law.justia.com/citations.html
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аналіз розподілу терміноназв злочину відповідно до виокремлених смислових 

центрів засвідчив, що найбільше вербалізаторів має СЦ “ сrime is violation of a 

behavior rule”. 

 

2.2.3. Фреймовий компонент концепту “crimе”. Поняття “злочин” є 

основоположним для таких галузей права, як кримінальне право й 

кримінальний процес. У кримінальних кодексах як основних джерелах 

кримінального права США не лише визначено, які діяння є злочином, а й 

детально описано його структуру й складові. Знання нормативного рівня далі 

теоретично осмислюється й поглиблюється в науково-навчальній юридичній 

літературі, а також представлено у вигляді термінів у лексикографічних 

джерелах. Тому з метою реконструкції фреймового компонента концепту 

“crimе” у вигляді певних видів ментально-мовних структур ми звернулися до 

текстів КК США [ALCC; ARCC; CAPC; CTPC ; DECC; FPC; MECC; 

MICC;  MNCC; MSCC; MTCC; NDCC; NECC; NJCC; NVCC; ORCC; SDCC; 

TXPC], науково-навчальних текстів з кримінального права й суміжних 

дисциплін [367-378], об’єктом вивчення яких є злочин, а також юридичних 

лексикографічних джерел [287; 296; 300]. 

Послуговуючись теоретичними положеннями, викладеними в підрозділі 

1.2, реконструюємо фреймовий компонент правового концепту “crime” у 

вигляді акціонального, предметного та посесивного фреймів із властивими їм 

схемами.  

Акціональний фрейм концепту “crime”. Кожен злочин має свій склад – 

набір взаємопов’язаних структурних елементів (elements of crime), які 

визначають подальші процесуальні дії щодо вчиненого злочинного діяння, 

напр.: No person may be convicted of an offense unless each element of the offense is 

proved beyond a reasonable doubt (NDCC, § 12.1-01-03). 

Обов’язковим елементом складу злочину є суб’єкт злочину (“subject of 

crime”) – особа, яка безпосередньо скоює злочинне діяння, тому виокремлюємо 

слот “subject of crime”. 
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Іншими обов’язковими елементами складу будь-якого злочину в 

кримінальному праві США вважаються: 1) actus reus (criminal act, злочинне 

діяння) і 2) mens rea (guilty mind, вина) [261, c.  59], напр.: In every crime or 

public offense there must exist a union, or joint operation of act and 

intention,…(NVCC, § 193.190). Для більшості злочинів основним елементом 

складу є також і результат злочинного діяння, який зазвичай виражається у 

формі фізичної чи матеріальної шкоди:  When causing a particular result is a 

material element of an offense for which absolute liability is imposed by law, the 

element is not established unless the actual result is a probable consequence of the 

actor's conduct (ALCC, § 13A-2-5). Підсумувавши вищеописане, виокремлюємо 

такі три слоти: “criminal act” (злочинна дія або бездіяльність), “culpable state of 

mind” (вина), “result of crime” (результат злочину). 

Злочинна дія або бездіяльність (“criminal act”) є головним елементом 

зовнішнього прояву злочину, який називають його об’єктивною стороною. До 

неї також відносять додаткові елементи (attendant circumstances specified in the 

definition and grading of the crime): 1) “object of crime” (об’єкт злочину, на 

кого/що спрямовано злочинне діяння); 2) “method of crime” (спосіб скоєння 

злочину, або характеристика діяння); 3) “instrument of crime” (знаряддя й засоби 

скоєння злочину); 4) “instrumentalities of crime” (за допомогою чого скоєне 

діяння); 5) “crime scene” (місце скоєння злочину). Ці елементи факультативні, 

адже кожне конкретне злочинне діяння може включати лише деякі з них, напр.: 

aggravated assault with a firearm, theft by bringing stolen property into state, 

violence at international airports; а такий злочин, як perjury (неправдиве 

свідчення під присягою) взагалі не передбачає їхньої наявності. Відповідно до 

вищесказаного, виокремлюємо слоти: “object of crime”, “method of crime”, 

“instrument of crime”, “instrumentalities of crime” і “crime scene”.  

Вина (“culpable state of mind”), тобто ставлення злочинця до вчиненого 

ним злочину, відображає його внутрішню, суб’єктивну сторону. Проте, крім 

вини як обов’язкового елемента складу злочину, для характеристики 

суб’єктивної сторони також використовуються такі поняття, як “motive of 

http://law.justia.com/citations.html
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crime” (мотив), “intention of crime” (намір), “target of crime” (мета). Означені 

складники знаходять оказіональну конкретизацію в статтях КК, проте 

експлікація цих понять обов’язкова на стадії розслідування для характеристики 

основного конституента суб’єктивної сторони злочину – вини. Відтак 

виокремлюємо ще два слоти: “motive of crime”, “intention of crime”, “target of 

crime”. 

Кожне злочинне діяння вербалізовано в окремій нормі, закріпленій у 

статті КК. Саме в правовій нормі вищезазначені елементи складу злочину 

поєднано в певному порядку, як проілюстровано на прикладах 1 і 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] 

                                      рunishment                                      (FPC, § 641). 

У результаті поділу норми КК на складники нами було виокремлено ті 

самі елементи злочину, що й у результаті дослідження теоретичної частини КК 

США та науково-навчальної літератури з американського кримінального права. 

Проте в кожній нормі КК після опису злочинного діяння вказується 
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передбачуване покарання за цей злочин. З точки зору кримінального 

законодавства покарання за злочин обов’язкове й невідворотне, тому 

доповнюємо акціональний фрейм ще одним слотом – “punishment for crime”. 

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 

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 2.3. Акціональний фрейм концепту “crime” 
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Акціональний фрейм концепту “crime” вміщує слоти, заповнені різними 

мовно-комунікативними засобами, опис яких представлено нижче. 

Слот “subject of crime” (суб’єкт злочину – злочинець) заповнюють: 

1) іменники на позначення особи злочинця: criminal, felon, misdemeanant, 

offender/offendress, perpetrator тощо;  

2) іменники й іменникові словосполучення, які характеризують злочинця 

за певною ознакою, а саме: 2.1)  за видом скоєного злочину: abactor, assassin, 

cattle- rustler, ambidexter, arsonist, assailant, assaulter, backbagger, bail-jumper, 

bigamist, bootlegger, bribee, bribe-giver, briber, bribe-taker, burglar, compounder, 

counterfeiter, defrauder, drug kingpin, embezzler, embracer, escapee, extortionist, 

fraudfeasor, fugitive, grifter, highwayman, home invader, intruder, joyrider, killer, 

larcenist, maintainor, marauder, misprisor, murderer/murderess, nimmer, pilferer, 

pickpocket, pimp, pusher, racketeer, rapist, safe blower, slayer, smurf stealer, thief, 

traitor; 2.2) за видом скоєного злочину й потерпілим: filicide, matricide, 

parenticide, parricide, patricide, sororicide; 2.3) за інструментом злочину: 

poisoner, strangler, shooter; 2.4) за ступенем тяжкості злочину: aggravator, felon, 

misdemeanant; 2.5) за видом співучасті в злочині: abettor, accessory, accomplice, 

actor, coconspirator, conspirator, facilitator, gangster, incitor; 2.6) за 

процесуальним статусом: alleged, arrestee, coindictee, convict, culprit, indictee, 

parolee, prisoner, probationer, suspect, taint, wanted person; 2.7) за повторністю 

скоєння злочину: career criminal, career offender, common thief, first offender, 

habitual criminal, habitual offeneder, recidivist; 2.8) за роллю в злочинній групі: 

criminal street gang member, gang leader, mafia executioner тощо; 2.9) за 

психологічним профілем: necrophile, pedophile, psychopath, schizophrenic, 

sociopath; 2.10) за віком: adult offender, juvenile offender, young offender; 2.11) за 

статтю: girl, female, male, man, woman; 2.12) за расовою й етнічною належністю: 

Afro-American, black, Hispanic, Asian, Native American, non-white, white; 2.13) за 

професією або посадою: captain, driver of a commercial motor vehicle, employee of 

a financial institution, engineer, officer, physician;  
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3) займенник “whoever” та іменникове словосполучення a/every/any 

person(individual) у значенні “[будь-яка] особа”;  

4) числівникові й іменникові словосполучення на позначення злочинної 

групи: two or more persons, criminal street gang, human smuggling organization 

тощо;  

5) іменники на позначення юридичної особи-суб’єкта злочину та їхні 

синоніми (any) association, corporation, partnership, organization;  

7) атрибутивні конструкції, які номінують злочинця згідно з його 

посадою, належністю до певної групи осіб, ситуативною роллю тощо: a person 

employed in the Postal Service, any person holding any public office or employment, 

any person navigating any boat or vessel for gain, whoever except by lawful 

authority;  

8) атрибутивні конструкції на позначення зв’язку злочинця з потерпілим: 

a person with whom the victim shares a child in common, a person who is 

cohabitating with or has cohabitated with the victim, child of the victim, current or 

former spouse of the victim, guardian of the victim, parent of the victim; 

9) назви судових прецедентів: Kansas v. Carr, Missouri v. Frye, People v. 

Richardson, State v. Murray, United States v. Addison;  

10) дефініції юридичних термінів: “Criminal street gang” means an 

ongoing formal or informal association of persons in which members or associates 

individually or collectively engage in the commission, attempted commission, 

facilitation or solicitation of any felony act and that has at least one individual who is 

a criminal street gang member (AZCC, § 13-105);  

11) норми статей КК: Whoever, being a party in interest, whether as a debtor, 

creditor, receiver, trustee or representative of any of them, or attorney for any such 

party in interest knowingly and fraudulently enters into any agreement, express or 

implied, with another such party in interest … (FPC, § 155); 

12)  речення з фахових текстів: The researchers concluded that there are two 

major kinds of offenders: occasional criminals and broadly active ones. Few 
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prisoners claimed to have committed a single crime at a high rate; thus there were 

few crime specialists in prison. (ECJ, Vol. 4, p. 1589). 

Слот “culpable state of mind” (вина) формують два субслоти: “criminal 

intent” (злочинний умисел) і “criminal negligence” (злочинна необережність). 

Субслот “criminal intent” (особа усвідомлює суспільно небезпечний 

характер своїх дій, передбачає і бажає настання суспільно небезпечних 

наслідків) заповнюють:  

1) терміни з лексемою “intent”: general intent, felonious intent, immediate 

intent, specific intent, transferred intent;  

2) терміни-прислівники intentionally (“навмисно”), knowingly (“свідомо, 

навмисно”); їхні терміни-еквіваленти разом із синонімами: designedly, intent / 

intentional / intending / intended / with like intent / with intent to, knowing / known / 

with knowledge, purpose / purposely / with purpose, willful / willfully, wittingly;  

3) терміни: corruptly, malice / maliciously;  

4) дієслова: to know, to believe;  

5) дефініції юридичних термінів: “Intentionally” – a person acts 

intentionally with respect to a result or to conduct described by a statute defining an 

offense, when his purpose is to cause that result or to engage in that conduct; 

“Knowingly” – a person acts knowingly with respect to conduct or to a circumstance 

described by a statute defining an offense when he is aware that his conduct is of that 

nature or that the circumstance exists (ALCC, § 13A-2-1);  

6) норми статей КК: A person commits the crime of obscenity when, with 

knowledge of the obscene nature of the material, the person purposely or knowingly: 

(a) sells, delivers, or provides or offers or agrees to sell, deliver, or provide any 

obscene writing, picture, record, or other representation or embodiment of the 

obscene to anyone under 18 years of age … (MTCC, § 45-8-201);  

7) речення з фахових текстів: It is generally assumed, for example, that 

intentionally committing a crime is worse than committing it negligently. Intentional 

homicide is more culpable, more blameworthy, than negligent homicide (Fletcher, с. 

112). 
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Субслот “criminal negligence” (особа не усвідомлює суспільно 

небезпечний характер своїх дій, не передбачає настання суспільно небезпечних 

наслідків, хоча повинна і могла б їх передбачити, або легковажно розраховує на 

їхнє відвернення) заповнюють:  

1) терміни-прислівники negligently, recklessly (“з необережності”); їхні 

терміни-еквіваленти й синоніми negligence/negligent/ neglect, reckless, wantonly;  

2) назви окремих злочинів: homicide - drunken doctor, etc., unintentionally 

causing death, ignorant or negligent management of steamboat or railroad engine, 

killng trespassor involuntarily;  

3) сполучення слів із прийменником: from ignorance, from gross neglect, 

with criminal negligence;  

4) дефініції юридичних термінів: “Criminal negligence” – a person acts 

with criminal negligence with respect to a result or to a circumstance which is 

defined by statute as an offense when he fails to perceive a substantial and 

unjustifiable risk that the result will occur or that the circumstance exists (ALCC, 

§ 13A-2-1);  

5) норми статей КК: Any person who, because of carelessness, recklessness 

or negligence, but not wilfully or wantonly, shall cause or allow any bow or arrow 

under his immediate control, to be used so as to kill or injure another person … 

(MICC, § 752.881);  

6) речення з фахових текстів: Only crimes of harmful consequences can 

occur negligently (Fletcher, с. 113). You may not have purposely wrecked my car, but 

you were driving over the speed limit on a rain-soaked and slick road in heavy traffic 

and certainly realized that you were extremely likely to get into an accident 

(Lippman, с. 116). 

Слот “intention” (ціль / мета злочину) заповнюють: 

1) сполучення слів із прийменником і синтаксичні конструкції : for 

avoiding the payment; for commercial advantage; for pleasure; for private 

commercial gain; for revenge; for securing business; for inheritancefor insurance; in 

order to evade obedience to a lawful order; in order to obtain or continue to receive 

http://law.justia.com/codes/mississippi/2014/title-97/chapter-3/section-97-3-39/index.html
http://law.justia.com/codes/mississippi/2014/title-97/chapter-3/section-97-3-39/index.html
http://law.justia.com/codes/mississippi/2014/title-97/chapter-3/section-97-3-43/index.html
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under any such program aid or benefits; with the intent to benefit himself or herself 

or another; with the intent of intercepting the inheritance of any such real estate; 

with intent to cheat or defraud another; with intent to hide another crime;  with intent 

to influence his vote; opinion, action or judgment; with intent to kill, with intent to 

steal;  

2) норми статей КК: Whoever teaches or demonstrates to any other person 

the use, application, or making of any firearm … in furtherance of a civil disorder 

which may in any way or degree obstruct, delay, or adversely affect commerce or the 

movement of any article or commodity in commerce or the conduct or performance of 

any federally protected function … (FPC, § 231);  

3) речення з фахових текстів: Motive (revenge) is the general need, and 

intent (to kill the husband andclaim the insurance money) is the specific plan, or, aim 

(Brent, Turvey, с. 317). 

Слот “motive” (мотив злочину) заповнюють: 

1)  атрибутивні словосполучення з лексемою motive: bad motive, base 

motives, honorable, improper motive, malicious motive, noble motives (згідно з 

градацією низькі / такі, що не мають низького характеру), dividing motive, ethnic 

motive, extremist motive, hate motive, hero motive, lucrative motive, personal motive, 

power motive, racial motive, religious motive, sadistic motive, sexual motive, uniting 

motive (відносно окремого спонукання);  

2) іменники на позначення окремих мотивів: argument; compassion; cult; 

extremism; envy; excitement; greed; hatred; jealousy; hooliganism; passion; pity; 

power; rage; revenge; sexual desire; vandalism; 

3)  дієприкметникові звороти: motivated by economic gain, motivated by 

greed, motivated by money;  

4) сполучення слів із прийменником: for profit, for revenge; in commission 

of sexual assault; out of hatred;  

5) дефініції юридичних термінів: Motive can be defined as the emotional, 

psychological, and material needs that impel and are satisfied by behavior (Chisum, 

с. 328);  
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6) статті КК: No citizen possessing all other qualifications which are or may 

be prescribed by law shall be disqualified for service as grand or petit juror in any 

court of the United States, or of any State on account of race, color, or previous 

condition of servitude … (FPC, § 243); Whoever, whether or not acting under color of 

law … willfully causes bodily injury to any person … because of the actual or 

perceived religion, national origin, gender, sexual orientation, gender identity, or 

disability of any person shall be imprisoned … (FPC, § 246); 

7) пропозиційні структури висловлень: Intent refers to a specific desired 

outcome, as made evident by a set of actions, while motive provides the reasoning 

behind action and desire (Chisum, Turvey, с. 316); The current American approach 

to murder considers motives such as premeditation, deliberation, and killing for 

profit (Fletcher, с. 124). 

Слот “act” (злочинне діяння) заповнюють: 

1) дієслова, які позначають дії, що відповідають терміноназвам-

іменникам: abduct (abduction), assault (assault), bribe (bribery), burglarize, burgle 

(burglary), coerce (coercion), corrupt (bribery), counterfeit (counterfeit), defraud 

(fraud), embezzle (embezzlement), forge (forgery), harass (sexual harassment)  

kidnap (kidnapping), kill (manslaughter), maim (maiming), maraud (marauding), 

massacre ()molest (child molestation), murder (murder), pimp (pimpimg),rob 

(robbery), shoplift (shoplifting), skyjack (skyjacking), smuggle (smuggling), steal 

(theft), threaten (hazing, stalking),  trespass (trespass);  

2) дієслова, які, крім дії, вказують на потенційний інструмент злочину: 

axe (рубати сокирою), bludgeon (бити дрючком, кийком), dagger (завдавати 

удару кинджалом), drug (підмішувати наркотики, давати наркотики), flog (бити 

батогом), knife (завдавати удару ножем), poison (труїти), smother (душити), shoot 

(стріляти з вогнепальної зброї), stab (завдавати удар ножем, кинджалом), 

strangulate (душити мотузкою, шнуром тощо);  

3) дієслівні інфінітивні конструкції: confederate to make revolt, endeavor to 

obstruct investigation, fail to pay support, pretend to be an officer, refuse to permit a 

reasonable opportunity for the inspection, request to be addressed by false name; 
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4) дефініції юридичних термінів: “Deprive” means (a) to withhold property 

of another: (i) permanently; (ii) for such a period as to appropriate a portion of its 

value; or (iii) with the purpose to restore it only upon payment of reward …; or (b) to 

dispose of the property of another and use or deal with the property so as to make it 

unlikely that the owner will recover it (MTCC, § 45-2-101); “ 

5) норми статей КК: А  person is guilty of shoplifting if he … takes possession 

of, carries away, transfers from one person to another or from one area of a store or 

other retail mercantile establishment to another area, or causes to be carried away 

or transferred any merchandise … with the intention of depriving the merchant of the 

possession, use, or benefit of the merchandise without paying the full retail value 

(SCCC, § 16-13-110);;  

6) речення з фахових текстів: The criminal law punishes acts, not thoughts. A 

criminal intent without an act is not punishable (Lippman, с. 84); … an act may be 

innocent or criminal depending on the context or attendant circumstances. Entering 

an automobile, turning the key, and driving down the highway may be innocent or 

criminal depending on whether the driver is the owner or a thief (Lippman, с. 85). 

У багатьох випадках для розуміння злочинного характеру певних дій 

необхідний контекст, а саме відповідна стаття кримінального кодексу 

(особливо це стосується дієслів із нейтральною / позитивною конотацією): 

possess a horse, export vehicle, build vessel, promise compensation, certify a check, 

receive military-type training тощо. It is unlawful for any person to possess, to 

import into or export from the state, or to sell, buy, give away, hold, or accept any 

horse with the intent of killing, or having another kill, that horse, if that person knows 

or should have known that any part of that horse will be used for human consumption 

(CAPC, § 598) – як видно з прикладу, лише за наявності певної умови – а саме 

мети використання предмета злочину – зазначена дія є злочином. 

Слот “method” (спосіб вчинення злочину) заповнюють: 

1) прислівники directly, indirectly;  

2) сполучення слів із прийменником: against one’s will, by impersonation, 

by deceit, by duress, by false pretense, by force, by fraud /  fraudulent means, by 



116 

 

menace, by misrepresentation, by stratagem, by use of a dangerous weapon in a cruel 

or unusual manner;  

3) норми статей КК: Every person who shall fraudulently produce an infant, 

falsely pretending it to have been born of parents whose child would have been 

entitled to a share of any personal estate, or to inherit any real estate … (MІPC, 97-

19-45); Every person who gives or offers to give a bribe to any member of the 

legislature, or to another person for him, or attempts by menace, deceit, suppression 

of truth, or any corrupt means to influence a member … (MSСС, § 97-7-53). 

Cлот “instrument” (знаряддя злочину) заповнюють: 

1) терміни й атрибутивні терміносполучення на позначення знарядь: 

instrument, dangerous weapon, deadly weapon; 

2) іменники для позначення класу предметів: article, device, implement, 

instrument, machine, material, substance, tool;  

3) іменники й атрибутивні словосполучення, які позначають окремі 

небезпечні для здоров’я та життя людини засоби: bomb, defense spray, gravity 

knife, metal knuckles, short-barreled rifle, shotgun, stiletto, switchblade knife; 

4) іменники й атрибутивні словосполучення, які позначають групи 

засобів, небезпечних для здоров’я й життя людини: controlled substances, 

deleterious agent, explosive, firearm, bomb, incendiary device, munition, weapon; 

5) іменники й атрибутивні словосполучення, які позначають інструменти, 

спеціально пристосовані для вчинення злочину: bump key, burglary tool, drug 

paraphernalia, forging instrumentality, master key, picklock, fraudulent or stolen 

credit card;  

6) іменники для позначення речей та інструментів (а також в окремих 

випадках тварин), які може бути / було використано як інструмент злочину: bad 

check, bow and arrow, butcher knife, computer, dog, drill bits, Internet, nail, rock, 

rope, snake, screwdriver, shovel, telephone, vehicle;  

7) атрибутивні конструкції: devices for the production of toxic fumes or 

gases; plate, mold, instrument or device for making or altering any writing or 

anything other than a writing; sth what appears to be a deadly weapon or dangerous 

http://law.justia.com/citations.html
http://law.justia.com/citations.html
http://law.justia.com/citations.html
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instrument; technique capable of causing injury or death to persons; tool, instrument, 

explosive, or device designed to open, break into, tamper with, or damage a coin-

operated vending machine or any other machine or device which is activated by the 

customer depositing some form of payment;  

8) дефініції юридичних термінів: “Booby trap” – any concealed or 

camouflaged device designed to cause bodily injury when triggered by any action of 

a person making contact with the device (ALCC, § 13A-1-2);  

9) норми статей КК:  Any person, who … opens or attempts to open any vault, 

safe or other secure place by the use of nitroglycerine, dynamite, … or any other 

explosive, shall be deemed guilty of burglary with explosives (MSСС, § 97-17-37);  

10) речення з фахових текстів: Due primarily to media coverage and the 

growing population of computers in business and the home, the world is becoming 

aware of computers as a tool for progress and crime. (Clark, Diliberto, с.13); The 

most common forms of prohibited possession are drugs and weapons, but the 

possession of other tools of crime are also prohibited – everything from counterfeit 

plates to burglary tools (Fletcher, с. 176). 

Слот “instrumentalities” (засоби злочину) заповнюють: 

1)  іменники на позначення реченй, які допомагають злочинцю скоїти 

злочин: access device, duct tape, glass cutter, hacksaw, ladder, master key, 

screwdriver; 

2)  атрибутивні словосполучення й конструкції: forging instrumentality; 

implements, tools, or instruments designed to aid in the commission of burglary, 

larceny or robbery; tools to gain entry; vehicle to get away from the crime scene; 

3) дефініції юридичних термінів: “Manipulation key” means a key, device or 

instrument, other than a key that is designed to operate a specific lock, that can be 

variably positioned and manipulated in a vehicle keyway to operate a lock or 

cylinder, including a wiggle key, jiggle key or rocker key (AZCC, § 13-1501);  

Слот “scene” (місце злочину) заповнюють: 
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1)  атрибутивні словосполучення з терміном crime scene: indoor crime 

scene, intermediate crime scene, outdoor crime scene, primary crime scene, 

secondary crime scene, underwater crime scene, vehicle crime scene;  

2) іменники на позначення будівлі або місця: apartment, beach, boat, 

building, car, canyon, cave, creek, field, forest, garage, harbor, hillside, house, 

roadside, shed, ship, plane, pond, reservoir, river, tent, train, truck, warehouse;  

3) сполучення слів із прийменником: in a house, in public place, on board;  

4) дефініції юридичних термінів: “Public place” means a place to which the 

general public has access and includes, but is not limited to, hallways, lobbies and 

other parts of apartment houses and hotels not constituting rooms or apartments 

designed for actual residence, and highways, streets, schools, places of amusement, 

parks, playgrounds and premises used in connection with public passenger 

transportation (ORCC, § 161.015); A crime scene is defined as an area where a 

criminal act has taken place (Chisum, с. 290); 

5) норми статей КК: Whoever … hunts … on any lands or waters which are 

set apart or reserved as sanctuaries, refuges or breeding grounds …(FPC, § 41); A 

person commits the crime of supplying contraband if (a) The person knowingly 

introduces any contraband into a correctional facility, youth correction facility or 

state hospital … (ORCC, § 162.185);  

6) речення з фахових текстів: Common law burglary requires a “breaking” 

to enter the home by a trespasser, an individual who enters without the consent of the 

owner. Some courts have interpreted statutes to cover the entry into a store by 

arguing that an individual who enters a store while concealing that he or she plans to 

commit a crime has committed a fraud … (Lippman, с. 420). 

Слот “object of crime” (об’єкт злочину) охоплює два різновиди: “victim” 

(потерпілий / жертва злочину) та “target” (предмет злочину). 

Слот “victim” заповнюють: 1) займенник another;  

2) іменники й іменникові словосполучення на позначення особи / групи 

осіб: victim, injured or aggrieved person, any person / individual, covered person, a 

group of 2 or more persons; 
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2) атрибутивні словосполученнями з лексемою victim: collateral victim, 

intended victim, low-risk victim, symbolic victim, targeted victim;  

3) атрибутивні словосполучення з лексемою victim для диференціації 

злочину, від якого постраждав потерпілий: assault victim, battery victim, kidnap 

victim, murder victim, rape victim, theft victim, vandalism victim;  

4) іменники й атрибутивні словосполучення, які характеризують жертву: 

4.1) за статтю: female, male, man, woman, victims including both genders; 

4.2) расовою належністю: black, white; 4.3) віком: adult, a person under 18 years 

of age, elderly woman, infant, child, minor, teenager, unborn child; 

4.4) сексуальною орієнтацією: gay men; 4.5) сімейним станом: couple, living 

alone, married, single; 4.6) дієздатністю: mentally defective person, mentally 

incapacitated person, physically helpless person, vulnerable adult; 4.7) зв’язком зі 

злочинцем: accomplice, adoptive parents, childhood playmate, co-worker, employee, 

ex-friend, ex-lover, ex-significant other, ex-wife, former co-worker, prison cellmate, 

relative, significant other, streetwalker, wife’s lover; male lover, homeless men, 

female customers, newly-wed couple; 4.8) за професійною ознакою: any person 

wearing the uniform of any of the armed forces of the United States, emergency 

medical services professional, law enforcement officer, marine, sailor, soldier; 

4.9) за посадою: anyone engaged in the authorized operation of the aircraft, foreign 

official, member of Congress, official guest, public official; 4.10) за ситуаційною 

роллю: cardholder, grand or petit juror, informant, inmate, owner of the property; 

4.11) за іншими ознаками: a child who is in the process of boarding or exiting a 

school bus тощо; 4.12) за кластером ознак: black female drug addicts, elderly male 

acquaintance, female prosecution witness, male robbery victim; 4.13) за відсутністю 

ознак життя: the body, the deceased;  

5) іменники й атрибутивні словосполучення, які позначають осіб, що 

визнаються законом жертвами разом із потерпілим: child, guardian, family 

member of the person who is deceased, legal custodian of the child, guardian of the 

incompetent person appointed for him or her;  

6) іменник the United States;  
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7) власні імена потерпілих у відкритих кримінальних провадженнях і 

судових рішеннях: David Bacon (murder victim), George Metcalfe (terrorist 

victim), Marie Bales (murder victim); 

8) дефініції юридичних термінів: “Victim” means a person who was the 

object of another's criminal conduct and includes a person at the scene of an 

emergency who gives reasonable assistance to another person who is exposed to or 

has suffered grave physical harm  (NDСС, § 12.1-38-01);  

9) норми статтей КК: Any person who subjects another person to sexual 

penetration (a) without the consent of the victim, (b) who knew or should have known 

that the victim was mentally or physically incapable of resisting or appraising the 

nature of his or her conduct, or (c) when the actor is nineteen years of age or older 

and the victim is at least twelve but less than sixteen years of age is guilty of sexual 

assault in the first degree (NECC, § 28-319);  

10) речення з фахових текстів: About 40 percent of all homicide victims are 

black males though black males make up about 6 or 7 percent of the U.S. population 

(ECP, Vol1, с. 170). 

Слот “target” (предмет злочину) заповнюють: 

1) терміни: anything of value, property of another, property of any value; 

2) іменники й атрибутивні словосполучення, які номінують певні групи 

матеріальних речей та цінностей: controlled substances, data, goods, immovable 

property, intangible assets, intellectual property, merchandise, valuables;  

3) іменники й атрибутивні словосполучення, які номінують окремі 

предмети: check, corn husker, computer program, confidential information, 

crystalline iodine, methamphetamine, money, public benefit card,  video tape;  

4) атрибутивні конструкції: device intended or calculated to be placed, 

deposited or used in any such vending machine, coin-box, depository box or other 

receptacle, any record belonging to any court or public office;  

5) дефініції юридичних термінів: “Property” means a tangible or intangible 

thing of value. Property includes but is not limited to: (a) real estate; (b) money; (c) 

commercial instruments; (d) admission or transportation tickets; (e) written 
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instruments that represent or embody rights concerning anything of value, including 

labor or services, or that are otherwise of value to the owner …(MTCC, § 45-2-101);  

6) статті КК: Every person who feloniously steals, takes, and carries away … 

any mining claim, tunnel, undercurrent, riffle box, or sulfurate machine, another’s 

gold dust, amalgam, or quicksilver is guilty of grand theft (CAPC, § 487.d);  

7) речення з фахових текстів: Findings from the geography of crime routinely 

confirm that individuals tend to be lazy, preferring crime targets in concentrated 

areas near to their places of work or residence (Davies, с. 4). 

Слот “result” (результат діяння) заповнюють: 

1) іменники й іменникові словосполучення на позначення різних видів 

фізичної та матеріальної шкоди: abrasion, burn,  damage to reputation, death, 

disadvantage, gunshot wound, injure, loss of advantage, sharp-force injury тощо;  

2) дефініції юридичних термінів: “Pecuniary loss” means, in the case of a 

victim, the amount of medical or medically-related expenses, loss of wages, and any 

other expenses which the board feels became necessary as a direct result of the crime 

(VTCC, § 5351);  

3) норми статей КК: When the offense requires that the defendant recklessly 

or criminally negligently cause a particular result, the actual result must be within 

the risk of which the actor is aware or, in the case of criminal negligence, of which he 

should be aware, or, if not, the actual result must involve the same kind of injury or 

harm as the probable result and must not be too remote, accidental in its occurrence, 

or dependent on another's volitional act to have a just bearing on the actor's liability 

or on the gravity of his offense [NJСС, § 2C:2-3];  

4) речення з фахових текстів: This crime costs telephone companies many 

millions of dollars annually (Clark, Diliberto, с.173).  

Слот “punishment” (покарання) заповнюють: 

1)  іменники й атрибутивні словосполучення на позначення виду 

покарання: death, execution, imprisonment, fine, forfeiture, life without parole, 

removal from office, disqualification to hold and enjoy any office of honor;  

http://law.justia.com/citations.html
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2) атрибутивні словосполучення й конструкції на позначення розміру 

покарання: life term, not more than the maximum term of imprisonment; any term of 

years not less than 30 or for life; not more than 6 months; further sum equal to the 

money so loaned or gratuity given; not more than x $ or y times the value of the thing 

given, offered, promised, etc; x (number)years, x years cumulative time, x-year 

sentence, multiple life terms, x consecutive life terms, x life terms + x years;  

3) норми статей КК: Whoever organizes, manages, or supervises a continuing 

financial crimes enterprise shall be fined not more than $10,000,000 if an individual, 

or $20,000,000 if an organization, and imprisoned for a term of not less than 10 

years and which may be life (FPC, § 225);  

4) речення з фахових текстів: General deterrence is based on the prediction 

that punishing one criminal will influence others not to commit the same crime 

(Fletcher, с. 30); A sentence should reflect the offender’s criminal history and the 

threat posed to society (Lippman, с 57). 

 

Предметний фрейм концепту “crime”. У межах цього фрейму злочин 

характеризується за кількісними, якісними, локативними й темпоральними 

характеристиками. Кількісні ознаки злочину охоплюють: prevalence 

(поширеність злочину), quantity (кількість скоєних злочинів), repetition 

(повторюваність скоєння злочину), divisibility (подільність злочину). Якісні 

ознаки складають gravity (тяжкість злочину), completeness (завершеність 

злочину), similarity (подібність злочину), premeditation (умисність злочину), 

clearance (розкриття злочину). Локативні ознаки вказують на місце вчинення 

злочинного діяння – locale, темпоральні – на час скоєння злочину – time. 

Предметний фрейм розгортається в чотири схеми: 1. “ЗЛОЧИН є СТІЛЬКИ”; 

2. “ЗЛОЧИН є ТАКИЙ”, 3. “ЗЛОЧИН існує ТАМ”, 4. “ЗЛОЧИН існує ТОДІ”. 

1. Кількісна схема “ЗЛОЧИН є СТІЛЬКИ”: 

Слот 1 “prevalence” (поширеність злочину) заповнюють: 

1)  атрибутивні словосполучення з лексемою “crime”, які вказують на те, 

чи є певне злочинне діяння характерним / поширеним для певної 
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місцевості / території: common crime, frequent crime, ordinary crime, random 

crime, typical crime, widespread crime;  

2) дефініції юридичних термінів: Incidence of crime – сriminality measured 

in a given population over a definite time span, as during a single day or in a single 

year (ECJ, Vol. 4, с. 1701); Prevalence of crime – сriminality measured in a given 

population during a certain period of time (ECJ, Vol. 4, с. 1709); 

3) речення з фахових текстів: Each theft may be minor by itself, but when one 

considers the sheer number of such thefts each day it is easy to see how widespread 

computerrelated crime is becoming (Franklin, с. 15);  

Слот 2 “quantity” (кількість скоєних злочинів) заповнюють: 

1) атрибутивні словосполучення з лексемою crime, які вказують на 

множинність злочинів, скоєних одним злочинцем, при цьому злочини є різними 

за складом: cumulative crime, multiple crime;  

2) норми статей КК: When the same conduct or criminal 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) пропозиційні структури висловлень: 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). 

Слот 3 “repetition” (повторюваність скоєння злочину) заповнюють: 

1) атрибутивні словосполучення з лексемою crime, які вказують на 

повторюваність скоєння злочинцем злочинного діяння, подібного за своїм 

складом до попереднього: habitual crime, primary crime, repeated crime, repetitive 

crime, second crime;  

2) дефініції юридичних термінів: “Second or subsequent violation” or 

“second or subsequent offense” means that prior to the commission of the violation 

or offense, the actor has been adjudicated guilty of a specified similar violation or 

offense (MNCC, § 609.02);  
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3) норми статей КК: A person who is convicted of a second or subsequent 

offense under this act may be sentenced to imprisonment for a term of not more than 

twice the term otherwise authorized, or fined an amount not more than twice the 

amount otherwise authorized, or both (MICC, § 752.1006);  

4) речення з фахових текстів: Three Strikes and You’re Out law – provide 

mandatory sentences for individuals who commit a third felony after being previously 

convicted for two serious or violent felonies (Lippman, с. 616). 

Слот 4 “divisibility” (подільність злочину) заповнюють: 

1)  атрибутивні словосполучення з лексемою crime, що вказують на 

кількість окремих діянь (одне чи декілька) у складі злочину: continuous crime, 

divisible crime, included crime, instantaneous crime, substantive crime;  

2) дефініції юридичних термінів: Continuous crime – a crime that continues 

after an initial illegal act has been consummated; a crime that involves ongoing 

elements (BLD, с. 399); Instantaneous crime – a crime that is fully completed by a 

single act, as arson or murder, rather than a series of acts (BLD, p. 400);  

3) норми статей КК: An included offense may be any of the following: (1) A 

lesser degree of the same crime; or (2) An attempt to commit the crime charged; or 

(3) An attempt to commit a lesser degree of the same crime … (MN, § 609.04). 

2. Квалітативна схема “ЗЛОЧИН є ТАКИЙ”: 

Слот 1 “gravity” (тяжкість злочину) заповнюють: 

1) атрибутивні словосполучення з лексемою crime, які вказують на 

ступінь тяжкості / рівень суспільної небезпеки злочинного діяння: capital crime, 

graded crime, grave crime, high crime, major crime, minor crime, noncapital crime, 

petty crime, serious crime;  

2) юридичні терміни на позначення злочинів: felony, misdemeanor, gross 

misdemeanor, petty misdemeanor; 

3) норми статей КК: Attempt and conspiracy are crimes of the same grade 

and degree as the most serious crime which is attempted or is an object of the 

conspiracy, except that an attempt or conspiracy to commit a class A felony is a class 
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B felony (CTPC, § 53a-51); Crimes are designated in this code as being of the first, 

second, third or fourth degree (NJCC, § 2C:1-4);  

4) речення з фахових текстів: The less serious crimes, particularly minor 

property crimes, are less often reported to the police, and the more serious ones are 

reported more often. Paradoxically, some of the more serious personal crimes, 

including aggravated assault or rape, are not reported because a personal 

relationship between victim and perpetrator is being protected or is the source of 

potential retribution and further harm (ECJ, Vol. 4, с. 1365);  

Слот 2 “completeness” (завершеність злочину) заповнюють: 

1) атрибутивні словосполучення з лексемою crime, які вказують на 

завершеність / незавершеність злочинного діяння: completed crime, consummated 

crime, inchoate crime, preliminary crime;  

2) дефініції юридичних термінів: A “substantial step” is conduct which is 

strongly corroborative of the firmness of the actor's purpose to complete the 

commission of the offense (MOCC, § 564.011);  

3) норми статей КК: A person shall be guilty of an attempt to commit a crime 

if he or she: (a) intentionally engages in conduct which would constitute the crime if 

the attendant circumstances were as he or she believes them to be; or (b) 

intentionally engages in conduct which, under the circumstances as he or she 

believes them to be, constitutes a substantial step in a course of conduct intended to 

culminate in his or her commission of the crime (NECC, § 28-201);  

4) речення з фахових текстів: The peculiar quality of attempts as 

uncompleted crimes is revealed by the possibility of the offender's voluntarily 

abandoning the criminal plan before anyone is hurt (Fletcher, с. 181). 

Слот 3 “similarity” (подібність злочину) заповнюють: 

1)  атрибутивні словосполучення з лексемою crime, які вказують на 

схожість деталей одного злочинного діяння з іншим або навпаки на певні 

специфічні особливості, які відрізняють злочин від будь-яких інших злочинів / 

свідчать про унікальний “почерк” злочинця: сopycat crime, imitative crime, 

original crime, signature crime, symbolic crime, ultimate crime, unique crime; 
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2) дефініції юридичних термінів: Signature crime – a distinctive crime so 

similar in pattern, scheme, or modus operandi to previous crimes that it identifies a 

particular defendant as the perpetrator (BLD, с. 400);  

3) речення з фахових текстів: Imitative (or “copycat”) crimes do occur, and 

some apparently mimic portrayals of fictional crimes in films or on television 

(Newton, с. 101). 

Слот 4 “premeditation” (умисність злочину) заповнюють: 

1)  атрибутивні словосполучення з лексемою crime, які вказують на 

підготовленість / непідготовленість злочинного діяння: anticipatory crime, crime 

of forethought, deliberate crime, emotional crime, intended crime, intentional crime, 

premeditated crime, spur-of-the moment crime, situational crime;  

2) дефініції юридичних термінів: Spontaneous crime – a criminal act that 

occurs suddenly and without premeditation in response to an unforeseen stimulus 

(BLD, p. 400); пропозиції висловлень: … the crimes of harmful action do not lend 

themselves to commission by accident. You cannot rape by accident. You cannot steal 

or rob by accident (Fletcher, с. 62). 

Слот 5 “clearance” (розкриття злочину) заповнюють: 

1) атрибутивні словосполучення з лексемою crime, які вказують те, чи 

відомо правоохоронним органам про факт скоєння певного злочину і чи 

завершено розслідування: detected crime, exposed crime, hidden crime, 

investigated crime, solved crime, undetected crime, undisclosed crime, undiscovered 

crime, unexposed crime, unsolved crime;  

2) дефініції юридичних термінів: Crimes cleared by arrest – a category in 

the Uniform Crime Reports that discloses the number and percentage of crimes of a 

distinct type or in a given area for which an arrest is made and for which the police 

are satisfied that the crime has been solved (ECJ, Vol. 4, p. 1694);  

3) речення з фахових текстів: In fact, in most instances the computer crime is 

not detected until some time after it has occurred and there are no direct 

eyewitnesses to the crime (Franklin, с.12); It is important to remember that many 
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computer crimes are not discovered immediately and in some instances may not be 

discovered until well after the harm has occurred (Franklin, с. 13). 

3. Локативна схема “ЗЛОЧИН існує ТАМ”: 

Слот “locale” (місцевість / місце скоєння злочину) заповнюють: 

1) атрибутивні словосполучення з лексемою crime, які в загальному 

позначають місцевість / місце, де скоєно злочин: city crime, downtown crime, 

neighborhood crime, school crime, suburban crime, subway crime тощо;  

2) норми статей КК: Except as otherwise prescribed in section 13-3411, a 

person who is convicted of a felony offense that is committed in a school safety zone 

is guilty of the same class of felony that the person would otherwise be guilty of if the 

violation had not occurred within a school safety zone (AZCC, § 13-709); 

3) речення з фахових текстів: … the decline in urban manufacturing 

employment appears to result in rising rates of urban crime (Reid, с. 220); Most 

school crime, like crime outside the school, is nonviolent. Teachers and students 

report thefts of money and valuables from unattended desks; student lockers are 

broken into; teachers’ pocketbooks are snatched; … (ECJ, Vol. 4, p. 1365). 

4. Темпоральна схема “ЗЛОЧИН існує ТОДІ”: 

Слот “time” (час скоєння злочину) заповнюють: 

1) атрибутивні словосполучення з лексемою crime, що вказують на 

взаємозв’язок певних злочинів із конкретним моментом часу (частиною доби, 

днем тощо), а також на співвіднесеність злочину з моментом реальності: 

daytime crime, fresh crime, future crime, midnight crime, night crime, past crime; 

2) норми статей КК: Any person who opens, or causes to be opened, for the 

purpose of selling or trading, any public market or place on Sunday … or brings 

anything for sale or barter to such market or place, or offers the same for sale therein 

on that day, or buys or sells therein on that day, including livestock or cattle, shall, 

on conviction, be punished … (ALCC, § 13A-12-2);  

3) речення з фахових текстів: … computers have created contemptible new 

crimes as well as modernized many of the old ones (Franklin, с. 5). 

Предметний фрейм ілюструє рис. 2.4. 
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Рис. 2.4 Предметний фрейм концепту “crime” 

 

Посесивний фрейм концепту “crime”. Фреймова складова концепту 

“crime” також моделюється у вигляді посесивного фрейму за схемою 

інклюзивності: КОНТЕЙНЕР має ВМІСТ  ВМІСТ КОНТЕЙНЕРА, напр.: 

CRIME has EVIDENCE  EVIDENCE OF CRIME (ЗЛОЧИН має ДОКАЗИ 

ДОКАЗИ ЗЛОЧИНУ). Докази (evidence of crime) є “об’єктиваторами” 

злочинного діяння, оскільки їхня наявність допомагає встановити факт скоєння 

злочину і в подальшому розкрити його: 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). Представлення доказів скоєння злочинного діяння 

є обов’язковою умовою доведення вини злочинця під час судового розгляду: (a) 

In any prosecution for an offense, a prima facie case for the State consists of some 

credible evidence tending to prove the existence of each element of the offense; (b) 

No person may be convicted of an offense unless each element of the offense is 

proved beyond a reasonable doubt (DECC, § 301); крім того, відсутність 

достатньої кількості переконливих доказів може призвести до закриття справи 

й невиконання одного з основоположних принципів кримінального права – 
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невідворотності покарання за скоєний злочин. Винесення вироку злочинцю за 

скоєне діяння ілюструє сценарій:  

1 СRIMINAL leaves EVIDENCE OF CRIME while committing a CRIMINAL 

ACT (ЗЛОЧИНЕЦЬ залишає ДОКАЗИ ЗЛОЧИНУ під час скоєння 

ЗЛОЧИННОГО ДІЯННЯ) 

 

2 FORENSICS / INVESTIGATORS collect and then examine EVIDENCE OF 

CRIME (СЛІДЧІ збирають і досліджують ДОКАЗИ ЗЛОЧИНУ) 

 

3 PROSECUTOR presents EVIDENCE OF CRIME in court (ОБВИНУВАЧ 

надає ДОКАЗИ ЗЛОЧИНУ суду) 

 

4 The JURY reaches a VERDICT on the basis of EVIDENCE OF CRIME 

(СУД ПРИСЯЖНИХ виносить ВИРОК на підставі ДОКАЗІВ ЗЛОЧИНУ).  

Вищезазначене уможливлює моделювання зв’язку між злочином і 

доказами злочину у вигляді посесивного фрейму “EVIDENCE of CRIME”, а 

саме схеми інклюзивності: CRIME (контейнер) вміщує EVIDENCE (вміст). 

Слот “evidence” (докази злочину) заповнюють: 

1) атрибутивні словосполучення з лексемою evidence на позначення 

різних видів доказів: action evidence, accosiative evidence, behavioral evidence, 

contact evidence, biological evidence, directorial evidence, documentary evidence, 

inferential evidence, limiting evidence, ownership evidence, physical evidence;  

2) іменники й атрибутивні словосполучення на позначення окремих 

доказів: audio recording, bloodstain patterns, bullet, cell phone logs, confession of a 

suspect, DNA, fibers, financial records, fingerprints, footprints, footwear 

impressions, GPS history, Internet browser history/cache, ligature patterns, photo 

images, semen, sperm, statement of a living victim, sworn testimony, tissue, tool 

marks, tire marks, video footage, wound patterns, written / typed communications; 

3)  атрибутивні конструкції на позначення окремих доказів: bite marks on 

the victim’s back, double-base gunpowder found on both the suspect and the victim, 
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footwear impressions on the ground outside the esidence at the point of entry, glass 

in the burglar’s shoes and pants from broken glass at the scene, hair/fibers from the 

victim in the rapist’s vehicle, missing valuables, torn pieces of victim clothing;  

4) дефініції юридичних термінів: Forensic evidence – evidence used in 

court; esp. evidence arrived at by scientific means, such as ballistic or medical 

evidence (HLT, с. 238);  

5) норми статей КК: As against the maker or drawer thereof, the making, 

drawing, issuing, uttering or delivering of a check, draft or order, payment of which 

is refused by the drawee, shall be prima facie evidence and create a presumption of 

intent to defraud (MSCC, § 97-19-57);  

6) речення з фахових текстів: The physical evidence creates a scaffold of 

objective knowledge that will guide and support the investigator’s overall 

understanding of the crime being investigated (Gardner, p. 8); Contents of the open 

dresserdrawers and ransacked personal items are dumped on the body indicating 

that a debilitating attack took place prior to the search for valuables (Chisum, 

с. 261). 

Отже, за результатами фреймового аналізу встановлено, що фреймовий 

компонент правового концепту “crime” моделюється у вигляді трьох базових 

фреймів: акціонального, предметного й посесивного. Акціональний фрейм 

концепту “crime” розгортається в таку схему дії: ХТОСЬ (the subject of crime) 

ТАК (culpable state of mind) через ЩОСЬ (motive) для ЧОГОСЬ (intention) 

ТАКИМ ЧИНОМ (method) діє ТАК (act) ТАМ (crime scene) за допомогою 

ЧОГОСЬ (instrument / instrumentalities) на КОГОСЬ / ЩОСЬ (target / victim), 

унаслідок чого настає ЩОСЬ (result), і за це отримує ТАКЕ (punishment). 

Предметний фрейм інкорпорує знання про злочин за кількісними, якісними, 

локативними й темпоральними характеристиками, які структуровано в 

чотирьох схемах: “ЗЛОЧИН є СТІЛЬКИ”; “ЗЛОЧИН є ТАКИЙ”, “ЗЛОЧИН 

існує ТАМ” і “ ЗЛОЧИН існує ТОДІ”. Посесивний фрейм уможливлює 

моделювання зв’язку між злочином і доказами злочину у вигляді інклюзивної 
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схеми: CRIME (контейнер) вміщує EVIDENCE (вміст)  EVIDENCE OF 

CRIME.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Узагальнюючи результати дослідження ментальної структури правового 

концепту “crime” і засобів його вербалізації в правовій картині світу США, 

можна зробити такі висновки: 

1. У терміносистемі американського кримінального права функціонує 

низка термінів на позначення правопорушень: crime, offense (civil offense, 

criminal offense), wrong (civil wrong, criminal wrong), violation, infraction, tort, 

breach. Застосування лексико-семантичного, дистрибутивного, контекстуально-

інтерпретаційного видів аналізу засвідчило, що серед означених термінів 

статус номінатора (імені) концепту “crime” належить терміну crime, тому що 

саме ця терміноодиниця щонайповніше виражає зміст поняття “злочин”, їй 

властива висока номінативна щільність, значний словотвірний, 

дистрибутивний і текстотвірний потенціал порівняно з іншими членами 

синонімічного ряду. За своїми семантико-кореляційними характеристиками 

термін crime (кримінальне правопорушення / злочин) співвідноситься з 

терміном offense (правопорушення норми права) як гіпонім (crime) і гіперонім 

(offense); термін offense виявляє тенденцію до вживання як контекстуальний 

синонім crime у текстах кримінальних кодексів США. Терміни wrong, violation, 

infraction, tort, breach мають певні семантичні обмеження, що унеможливлює 

їхній статус номінаторів означеного концепту.  

2. Ментальну структуру правового концепту “crime” описано як 

єдність трьох компонентів: поняттєвого, смислового та фреймового. 

2.1 У результаті застосування методу словникових дефініцій, 

компонентного аналізу, а також когнітивної інтерпретації cемантики терміна-

вербалізатора crime установлено, що в основі правового концепту “crime” 

лежить юридичне тлумачення злочину як протиправного, суспільно 
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небезпечного, винного діяння, яке карається згідно з вироком суду. Поняттєву 

основу правового концепту “crime” у концептосфері кримінального права США 

складають п’ять концептуальних ознак: “conduct” (винне 

діяння); “illegal/violation of law” (протиправне); “defined by 

code / statute”(визначене законом); “social harm” (суспільна 

шкода / небезпечність); “punishable upon conviction” (каране згідно з вироком 

суду).  

2.2 Семантичний аналіз терміноназв злочинів, репрезентованих у 

кримінальних кодексах США, контекстуальний аналіз їхніх статей, когнітивна 

інтерпретація терміноназв-вербалізаторів концепту в кримінальних кодексах і 

фахових юридичних текстах засвідчили, що смислову складову концепту 

“crime” у текстах американських кримінальних кодексів представлено п’ятьма 

смисловими центрами: “сrime is violation of a behavior rule”, “сrime is deceit”, 

“сrime is harm”, “сrime is illegal influence”, “сrime is threat”. 

2.3 Застосування методики фреймового моделювання дозволило 

реконструювати фреймовий компонент концепту “crime” у вигляді трьох 

базових фреймів із властивими їм схемами представлення знань: акціонального, 

предметного та посесивного.  

Акціональний фрейм концепту “crime” відтворено за допомогою схеми 

дії. Означений фрейм вміщує слоти: “subject of crime”, “culpable state of mind”, 

“motive of crime”, “intent of crime”, “method of crime”, “criminal act” , “crime 

scene”, “instrument of crime”, “instrumentalities of crime”, “object of crime”, “target 

of crime”, “result of crime”, “punishment for crime”.  

Предметний фрейм інкорпорує знання про злочин згідно з його 

кількісними (prevalence, quantity, repetition, divisibility), якісними (gravity, 

completeness, similarity, premeditation, clearance), локативними (locate) і 

темпоральними ознаками (time) і розгортається в чотири такі схеми: “ЗЛОЧИН 

є СТІЛЬКИ”; “ЗЛОЧИН є ТАКИЙ”, “ЗЛОЧИН існує ТАМ” і “ЗЛОЧИН існує 

ТОДІ”.  
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Посесивний фрейм уможливлює моделювання зв’язку між злочином і 

доказами злочину за допомогою схеми інклюзивності: CRIME (контейнер) 

вміщує EVIDENCE (вміст)  EVIDENCE OF CRIME. 

3. Правовий концепт “crime” є ментально-мовною сутністю, елементи 

якої вербалізуються в американській правовій картині світу за допомогою 

сукупності мовно-комунікативних одиниць: терміни, терміносполучення, 

термінологічні синтаксичні конструкції, дефініції юридичних термінів, норми 

кримінальних кодексів США, пропозиції висловлень у юридичних 

енциклопедіях, фахових науково-навчальних текстах і кримінальних кодексах 

США. 

4. На підставі проведеного аналізу ментальну структуру правового 

концепту “crime” реконструйовано у вигляді поняттєвого, смислового й 

фреймового компонентів (див. рис. 2.4). 

  

Рис. 2.4. Ментальна структура правового концепту “crime”. 

 

Основні положення цього розділу відображено в публікаціях автора [134; 

137; 138]. 
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РОЗДІЛ 3 

КОНЦЕПТ “CRIME” В АМЕРИКАНСЬКІЙ НАЇВНО-МОВНІЙ 

КАРТИНІ СВІТУ 

 

У Розділі 3 представлено опис специфіки правової та наївно-мовної 

актуалізації поняттєвого компонента концепту “crime”, а також виокремлено й 

описано образний, символічний та оцінний компоненти концепту “crime” в 

американській наївно-мовній картині світу. 

 

3.1. Інтерпретація поняття “crimе” у загальномовних словниках  

та американській публіцистиці 

 

Для виокремлення поняттєвого компонента концепту “crime” в 

американській наївно-мовній картині світу послуговуємося даними 

загальномовних лексикографічних джерел [282; 283; 285; 302; 305; 312]. 

Дефініції в усіх досліджених словниках визначають лексему crime як 

протиправний, протизаконний вчинок: “illegal act”, “action that is against the 

law”. У словникових статтях [282; 283; 305] наводиться ознака “punishable” (що 

підлягає покаранню), у словнику [283] – “punishable upon conviction” 

(покарання після винесення вироку). Лексикографічні статті в словниках [282; 

285; 305; 302; 312] містять додаткові ознаки: “serious breaking of law”, “act of a 

serious nature”, “grave offense”, “gross violation” (серйозність та ступінь тяжкості 

правопорушення); у словникових дефініціях у словниках [285; 305] наявна 

ознака “breaking of the public law” (порушення норми публічного права). 

Основні дефініції лексеми crime і змістові ознаки в загальномовному 

тлумаченні представлено в таблиці 3.1.  

Аналіз віднайдених змістових ознак концепту “crime” у правовому й 

наївно-мовному тлумаченні уможливив виокремлення ізоморфних ознак 

(позначені знаком “+” у табл. 3.1), аломорфних ознак (позначені знаком “–” у 

табл. 3.2) та частково ізоморфих ознак (позначені знаком “+ /–” у табл. 3.2).  

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/american-english/action
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/american-english/law
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Таблиця 3.1 

Змістові ознаки концепту “crime” в американській наївно-мовній 

картині світу (за даними загальномовних словників) 

№ 

п/п 

Лексико 

графічні 

джерела 

Дефініція лексеми 

crime 

Змістові ознаки 

1 AHD An act committed in 

violation of law where the 

consequence of conviction 

by a court is punishment, 

especially where the 

punishment is a serious one 

such as imprisonment 

вчинок ; 

протизаконний; 

що підлягає 

покаранню;  

після обвинувачення 

2 CACD An action or activity that is 

against the law 

вчинок; 

протизаконний 

3 HNHDAE 

 

A serious, illegal act 

 

вчинок;  

протизаконний, серйозний 

4 LDOCE An illegal action, which can 

be punished by law 

вчинок;  

протизаконний;  

що підлягає 

покаранню  

5 AHRT A serious breaking of the 

public law 

порушення закону; 

серйозне 

6 WRUD Gross violation of human 

law, in distinction from a 

misdemeanor or trespass, or 

other slight offense 

порушення закону; 

серйозне 

 

Згідно з результатами зіставного аналізу між правовим і наївно-мовним 

тлумаченням поняття “crime” існують дві істотні розбіжності. По-перше, у КК 

США як джерелах кримінального права наголошується, що злочин є винним 

http://nhd.heinle.com/Home.aspx


136 

 

діянням, тобто таким, яке обов’язково передбачає певний психологічний стан 

злочинця під час скоєння ним вчинку / дії (act + mental state). Натомість 

дефініції в наївно-мовних лексикографічних джерелах описують злочин просто 

як вчинок або дію.  

Таблиця 3.2 

Ізоморфні й аломорфні змістові ознаки концепту “crime”  

у юридичних і загальномовних словниках 

№ 

п/п 

Змістові ознаки 

концепту “crime” в 

юридичних словниках 

Ізоморність (+) / 

аломорфність 

(–) / часткова 

ізоморфність 

ознак (+ / –) 

Змістові ознаки 

концепту “crime” у 

загальномовних 

словниках 

1 conduct / поведінка 

(act + mental state) 

+ / – act / дія, вчинок, 

діяльність   

2 illegal / протизаконна + illegal / 

протизаконний 

3 defined by statute / 

визначена кодексом 

+  against public law / 

порушення норми 

публічного права 

4 social harm / суспільно 

небезпечна 

– serious / серйозний 

5 punishable upon 

conviction / що підлягає 

покаранню згідно з 

вироком суду 

+ punishable / що 

підлягає покаранню  

 

По-друге, істотною змістовою ознакою злочину в правовому тлумаченні є 

його суспільна небезпечність (social harm), проте загальномовні 

лексикографічні джерела не відображають цієї ознаки, а наводять ознаку 

“тяжкiсть вчинку” при порівнянні злочину з іншими правопорушеннями:  

“gross violation of human law, in distinction from a misdemeanor or trespass, or 
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other slight offense” [312], не пояснюючи, чому саме “crime” є найтяжчим з усіх 

правопорушень.  

На підставі сказаного вище приходимо до висновку, що тлумачення 

злочину в його наївно-мовному розумінні є дещо спрощеним порівняно з 

правовим і охоплює такі основні змістові ознаки: “act”, “illegal”, “against public 

law”, “serious”, “punishable”. Найбільш повну, розширену загальномовну 

дефініцію наводить The American English Dictionary: Crime – “an act committed 

in violation of a law prohibiting it, or omitted in violation of a law ordering it; often, 

specif., such an act of a serious nature, as a felony; crimes are variously punishable 

by death, imprisonment, or the imposition of certain fines or restrictions; the range of 

crime includes felonies and misdemeanors, but not petty violations of local 

ordinances” [282]. 

Загальномовні словники [282; 283; 304] визначають злочин як 

(протиправну) дію / вчинок, що порушує норми моралі: “Аn offense against 

morality; sin” [282]; “It’s a crime (to do sth) (spoken) said when you think something 

is morally wrong” [304]; “wrong act”, “disgraceful act”, “reprehensible act” 

(негідний, ганебний вчинок, вартий осуду). Тобто дія може бути і забороненою 

нормою кримінального кодексу, і не вважатися протизаконною, проте її 

аморальність дає підстави розцінювати її як злочин. Згідно з цими дефініціями 

виокремлюємо змістову ознаку концепту “crime” у наївно-мовній КС: “immoral 

act” (аморальний вчинок) та “disgraceful act” (дія, яка порушує норми моралі). 

Дефініції в словникових статтях [285; 305; 312] тлумачать злочин як будь-

який поганий вчинок для оточення: “A wicked act or wicked behavior” [305]. The 

Webster’s New Dictionary of Synonyms наводить лексему vice (зло) як синонім 

лексеми crime. Відповідно, ще однією змістовою ознакою концепту “crime” є 

“wicked act” (поганий вчинок). 

Певні словникові статті характеризують злочин як безглузду, дурну, 

прикру дію / вчинок: It’s a crime you didn’t finish school [282]; It’s a crime that 

such a nice man has so much trouble in his life [302]. Звідси віднаходимо ще дві 
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концептуальні ознаки концепту “crime”: “foolish act” (безглуздий, дурний 

вчинок) та “deplorable act” (прикрий вчинок). 

Дослідження дефініцій лексеми crime у лексикографічних 

загальномовних джерелах дозволило нам ідентифікувати десять  змістових 

ознак у поняттєвому компоненті концепту “crime”, проте цей перелік дещо 

неповний. Аналіз американського медіа- та кіноконтенту, творів художньої 

літератури, присвячених проблемі злочинності, уможливлює віднаходження 

додаткових ознак. 

Як виявилося, злочин є популярною темою багатьох американських 

газетних і журнальних видань, найвідоміші з яких (напр., The New York Times, 

The Washington Post, The USA Today та ін.) мають окремі рубрики, присвячені 

висвітленню правопорушень. Існують окремі телевізійні канали (напр., Crime 

and Investigation; Fox Crime; Investigation Discovery та ін.), які цілодобово 

транслюють контент, присвячений злочину, і мають свою цільову аудиторію: 

“… audience segments with focused content interests such as sports, crime or 

cooking” [264, с. 7]. Матеріали про резонансні злочини та злочини з багатьма 

жертвами реалізують принцип сенсаційності (media sensationalism) у 

висвітленні подій у сучасних ЗМІ: “Crime reporting is especially susceptible to 

sensationalism” [203; 257;  256]; цей принцип розрахований насамперед на 

привертання уваги читача (“sensationalizing crime for attracting readers” [203; 

227]), підвищення рейтингу та збільшення тиражів видання: “… crime-and-

justice events become popular media products …” [264, с. 7]. 

Починаючи з кінця 80-х рр. минулого століття, у медіа-просторі США 

виник жанр, який поєднав формат передач новин і розважальних передач [263, 

с. 443], відомий під назвою infotainment (утвореної із частин слів 

information / інформація й entertainment / розважання) [305]. Телевізійний ефір 

США насичений документальними програмами на кримінальну тематику 

жанру infotainment (A Crime to Remember; Famous Crime Scene; FBI: Criminal 

Pursuit; Life of a Crime; True Crime with Aphrodite Jones та ін.), де пересічному 

споживачу такої медіа-продукції важко відрізнити новинну інформацію від 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=FBI:_Criminal_Pursuit&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=FBI:_Criminal_Pursuit&action=edit&redlink=1
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розважальної. Своє художнє переосмислення злочин знаходить у численних 

телесеріалах (Major Сrimes; CSI: Crime Scene Investigation; Criminal 

Minds;  Perfect Crimes; Law and Order та ін.), художніх фільмах (Once Upon a 

Crime... (1992), Anatomy of a Hate Crime (2001), High Crimes (2002), Crimes of 

assion (2005), An American Crime (2007), Crimes of the Past (2009), Henry's Crime 

(2011) та ін.).  

Оскільки найбільш популярним злочином у художньому втіленні є 

вбивство, в англійській мові виник неологізм murdertainment (murder + 

entertainment = вбивство як розвага), який уживається на позначення 

“sensational coverage of incidents involving death and violence through media 

design to entertain more than they are designed to provide accurate information” 

(cенсаційне висвітлення випадків смерті та насильства в ЗМІ, покликане 

скоріше розважати, аніж надавати інформацію, яка відповідає дійсності) [272, 

с. 658]. Дослідники називають такі злочини “performance crimes” (злочини-

видовища) [265, c. 195], “media constructed crimes” (злочини, сконструйовані 

ЗМІ) [239, c. 229; 251, с. 29], “entertaining representations of crime” (розважальні 

репрезентації злочину) [215, c. 3; 237].  

З одного боку, популярність злочину як теми для медіа- й телеконтенту 

свідчить про те, що для багатьох пересічних американців це розвага, з іншого 

боку, злочин є стабільним джерелом прибутку для медіа-холдингів, 

телекомпаній, телестудій тощо. Напр., на сайті американської національної 

громадської організації “Parents of Murdered Children, Inc.” (Батьки убитих 

дітей), одна із суспільних ініціатив якої має назву “Murder Is Not Entertainment 

(MINE)” (Убивство – не розвага; переклад наш – О. О.), стверджується, що 

“…murder is a multi-billion dollar entertainment industry that encourages society's 

indifference to the seriousness of crime and violence <…>” (убивство є індустрією 

розваг з мультимільйонними прибутками, яка сприяє поширенню 

індиферентного ставлення суспільства до злочинності та насильства) [246]. У 

цьому зв’язку відома американська паремія Сrime doesn’t pay ( = Від злочину 
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немає зиску) на часі отримала переосмислення в наївно-мовній свідомості: 

Сrime does pay ( = Від злочину зиск таки є). 

Контент-аналіз американської публіцистики [380; 381; 385; 386] й 

телевізійних програм (A Crime to Remember; Famous Crime Scene; True Crime 

with Aphrodite Jones) дозволив виокремити дві додаткові змістові ознаки 

концепту “crime” у його наївно-мовному розумінні: “entertaining” (вчинок-

розвага) та “profitable” (діяльність, яка приносить зиск). 

Отже, у наївно-мовній картині світу поняттєвий компонент концепту 

“crime” містить 12 змістових ознак: 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) (див. рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 Змістові ознаки концепту “crime” у наївно-мовній картині світу 

 

У наївно-мовній свідомості концепт “crime” осмислюється як: 1) серйозна 

протиправна дія / вчинок, що порушує норму публічного права, за яку 

передбачено покарання (особливо за ту, що порушує чинні норми моралі); 

2) дія / вчинок, яка не порушує закон, проте може бути аморальною, поганою, 
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ганебною, безглуздою чи прикрою або такою, що заслуговує на осуд; 

3) джерело розваги й прибутку.  

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”, “disgraceful”, 

“wicked”, “foolish”, “deplorable”.  

На часі поняттєве наповнення концепту “crime” в наївно-мовній картині 

світу відбувається шляхом набуття ним нових ознак, які ще не знайшли 

відображення в загальномовних словниках, однак присутні на рівні 

текстових / дискурсивних реалізацій. 

 

3.2. Образний компонент концепту “crimе” 

 

У межах нашого дослідження образна складова концепту “crime” 

конкретизована у вигляді таких когнітивних структур, як образ-стереотип і 

концептуальна метафора. Представимо їхній детальний опис. 

 

3.2.1. Образні стереотипи злочину та злочинця. Кожен член 

суспільства залучений до системи правових відносин на будь-якому етапі його 

розвитку, при цьому самовизначення індивіда відносно злочину зумовлено 

виключно тріадою: “злочинець” – “жертва” – “заступник” (суддя, прокурор, 

адвокат, поліцейський тощо)” [47, с. 171]. Хоча ця тріада є константною в 

різних культурах на різних історичних етапах, дискурсивному втіленню образу-

cтереотипу кожного із зазначених членів тріади, їхній символізації властива 

мінливість, етнокультурна й індивідуальна специфічність, що зумовлює 
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актуальність дослідження насамперед образу “злочинця” як ключового 

елемента тріади, адже актуалізація образів “жертви” і “заступника” виникає 

внаслідок дії “злочинця”, тобто злочину, забороненого суспільним законом [там 

само, с. 171].  

Загальновизнано, що ментальний образ-стереотип злочину та злочинця 

формується у свідомості сучасного пересічного носія американської 

лінгвокультури переважно під впливом ЗМІ та кінематографу: “The media 

emerge as a significant engine in the social construction of crime and justice 

concepts” (ЗМІ постають як вагомий чинник концептуалізації злочинності та 

судочинства в суспільстві) [266, c. 130] (див. також: [213, с. 143; 249, c. 302; 

258, c. 357]). Більшість періодичних друкованих та інтернет-видань (The New 

York Times; The Washington Post; The USA Today, та ін.) мають окрему рубрику, 

де в режимі реального часу подається інформація про злочини, висвітлюються 

перебіг і результат судових засідань у найбільш резонансних справах, а також 

пропонуються статті-роздуми на тему запобігання / покарання злочину. В 

означених жанрових формах медіа-дискурсу щонайповніше вербалізується 

образна складова концепту “crime”. З метою її реконструкції за допомогою 

методу когнітивної інтерпретації та контекстуального аналізу з’ясовуємо 

образ-стереотип злочину й образний стереотип злочинця, відображені в наївно-

мовній свідомості носіїв американської лінгвокультури. Матеріал дослідження 

складають 100 коротких газетних статей про злочинні діяння, відібрані шляхом 

суцільної вибірки з американських газет (About Crime; The Houston Chronicle; 

The Huffington News; The New York Times; The Washington Post; The USA Today), 

та енциклопедичні довідки про відомих американських злочинців (The 

Encyclopedia of American Crime [293]; The Encyclopedia of White Collar Crime 

[298]).  

Саме від редакційної політики видання залежить, які злочини 

представлено в статтях (усі / найбільш резонансні / лише тяжкі тощо) [227], 

проте спільним для зазначених вище медіа-ресурсів є те, що переважна 

більшість матеріалів присвячена злочинам, що передбачають наявність жертви 
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й застосування насильства [248, c. 59]. Наші дані повністю підтверджують 

вищезазначене – 87 % статей матеріалу дослідження висвітлюють саме такі 

злочини. 

Аналіз текстового матеріалу американських кримінальних статей 

засвідчує, що фокус уваги автора після повідомлення про скоєння злочинного 

діяння зазвичай зосереджується на особі злочинця або жертви. Опис самого 

діяння стислий, у деяких випадках обмежується одним реченням, напр.: On July 

9, 2014, six members of a Houston-area family were killed by a Utah man, dressed in 

a delivery uniform, obsessed with locating his ex-wife (AN, Sept 9
th

, 2014). Автора 

тексту найбільше цікавить мотивація вибору жертви, реакція / оцінка 

злочинного діяння свідками або родичами жертви тощо, при цьому подробиці 

скоєння злочину зазвичай відображені спорадично або відсутні взагалі.  

Описаний вище формат кримінальних новин формує у свідомості 

пересічного носія американської лінгвокультури стереотипне уявлення про 

злочин як вчинення одним суб’єктом певної дії (зазвичай насильницького 

характеру) у відношенні до іншого суб’єкта, за що перший повинен постати 

перед правосуддям і понести покарання, відповідне скоєному злочину. Ці 

чинники визначають образи-стереотипи концепту “crime”: “злочинець” та 

“злочинне діяння”.  

Образ-стереотип “злочинець” вербалізують атрибутивні 

словосполучення, які характеризують його за віком, місцем проживання та 

родом заняття: Daniel Messel Georgia man, 49-year-old man, Wisconsin middle 

school students, El Salvadoran immigrant.  

Цей стереотип представляють також описи особи злочинця, його 

зовнішності, рис характеру, соціального походження (див. атрибути образу-

стереотипу злочинця, представлені нижче). 

Ментальні картинки образу злочинця існують у вигляді прототипового 

образу (атрибути зовнішності й характеру); професійного образу-стереотипу 

(атрибути злочинної діяльності); соціального образу-стереотипу (атрибути 

соціалізації), оцінного образу-стереотипу (атрибути оцінки).  
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Прототиповий образ злочинця відтворює такі його атрибути, як 

зовнішність і риси характеру.  

Атрибут зовнішність представляють атрибутивні словосполучення: a 

sallow-faced killer; young and slight of build; та речення-описи: The two resembled 

that other inseparable pair Mutt and Jeff; Anselmi was short and bulky, Scalise tall 

and thin (EAC, p. 32); A stocky, fleshy woman living in San Francisco, she 

nonetheless seemed to have all the charms necessary to lure … (EAC, c. 115) At 22 

John was tall, slim and handsome, with curly blond hair and steel gray eyes (EAC, 

c. 208) He was a hulking, gravel-voiced punk who attracted younger kids by his 

dapper dress and his affection of wearing wide-brimmed hats similar to those worn 

by movie gangsters (EAC, c. 128). Як ілюструють вищенаведені приклади, опис 

зовнішності злочинця не є детальним і дозволяє читачеві отримати лише 

загальне враження про його риси обличчя й статуру. У колективній свідомості 

американців не існує єдиного стереотипу зовнішнього вигляду злочинця, 

оскільки немає жодного зв’язку між певним типом зовнішності й схильністю до 

скоєння злочинних дій. Крім того, цей атрибут необов’язково відтворює образ 

злочинця за допомогою мовних засобів (до газетних / енциклопедичних статей 

зазвичай додається фото), а швидше використовується як художній засіб для 

підсилення окремих рис характеру. Отже, атрибут зовнішність не є 

визначальним для відтворення стереотипного образу злочинця у свідомості 

пересічного американця. 

Атрибут риси характеру вербалізують атрибутивні словосполучення: 

savage robber and killer; cunning criminal та речення-описи: Doc was both fearless 

and cold blooded and often killed without provocation or warning (EAC, с. 65) 

Frank Capone’s killer instincts and savagery exceeded those of his brother (EAC, 

с. 160); He was a double-crosser, a chiseler, a man totally incapable of keeping his 

word (EAC, с. 261) His general reluctance to use violence was not due to 

squeamishness; it was just that he felt hitting a man over the head with a wad of 

greenbacks could be more persuasive than using a blackjack (EAC, с. 226); Louis 

“Little New York” Campagna was a stubby little mobster who, thanks more to his 
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steel nerves than his brainpower, rose to the top echelon of syndicate crime (EAC, 

с. 150). Joseph Gallo was nicknamed ‘Crazy Joe’ by rival Mafia figures who 

considered him “flaky” and hard to deal with (EAC, с. 336). 

Сукупність рис, які постійно повторюються в описах, створює негативний 

образ злочинця. Отриманий узагальнений образ корелює з чинним уявленням у 

колективній свідомості американської спільноти, що лише погані особи 

вчиняють злочини, хороша людина на це не здатна.  

Професійний стереотип злочинця в американській публіцистиці 

представлено атрибутами modus operandi (спосіб дій, звичний для злочинця) та 

кар’єра злочинця. 

Атрибут modus operandi є важливим елементом образного стереотипу 

злочинця, який існує в колективній свідомості американців. Констатація того, 

що злочинець має певний алгоритм дій, який об’єднує усі його діяння, стає 

засобом його ідентифікації в злочинному ремеслі, своєрідним “почерком”, який 

відрізняє його від інших злочинців. Цей атрибут репрезентують предикативні 

словосполучення: used his church-going activities to learn when potential victims; 

chopped up the body and fed the incriminating pieces to the alligators; he had always 

cleaned the blood off his victim’s body continued injecting patients with a 

combination of the paralyzing drugs, та речення-описи: Pavulon and Anectine, 

sometimes telling the patient that he was giving them something which would make 

them feel better. His technique of stuffing victims into laundry bags, alive but trussed 

up in such a way that they strangled themselves, was immortalized by Damon Runyon 

in several stories (EAC, c. 24); It was this duo who brought to the Chicago 

underworld the old Sicilian custom of rubbing bullets with garlic; if the shots failed 

to kill, the resulting gangrene allegedly would (EAC, c. 32); The murderous couple’s 

modus operandi – except with their own children – was to drive out together in their 

car and offer lifts to isolated young women, sometimes suggesting that they come 

back to their house to sleep (CJ, autumn 2012). 

Наведені вище приклади способів злочинних дій істотно відрізняються 

один від одного, що дає підстави стверджувати про відсутність універсального 
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modus operandi злочинця, проте частотність використання цього атрибута в 

статтях про відомих порушників закону наводить на думку, що саме 

неповторний почерк окремого злочинця робить його постать цікавою для ЗМІ й 

суспільства.  

Атрибут кар’єра злочинця об’єктивує уявлення носіїв наївно-мовної 

американської свідомості про те, що професійні злочинці колись починали з 

дрібних правопорушень, здобуваючи злочинний досвід, і після відбування 

покарання, як правило, поверталися до скоєння більш тяжких злочинів. Цей 

атрибут увиразнюють речення-описи: Adorno first ran afoul of the legal system at 

the age of four, when he set his sister on fire. After 16 subsequent arrests for theft, 

Adorno – age 15 – was charged with triple murder … (EAC, с. 7); At the age of 13 

Lee was arrested for simple burglary. He was already known to the local police 

because of his voyeurism, but it wasn't until he was 16 that his anger issues got him 

in real trouble. He pulled a knife on a boy during a fight (AC, Jan. 26, 2015); Louis 

“Lepke” Buchalter graduated from sneak thievery during his youth on New York’s 

Lower East Side to become one of the founders of the national crime syndicate (EAC, 

с. 129).  

У межах соціального стереотипу злочинця виокремлено два атрибути: 

соціальне походження та освіта. 

Атрибут соціальне походження є важливим елементом стереотипного 

образу злочинця, тому що відображає уявлення про дитячі роки життя 

майбутніх порушників закону й ті обставини, які в подальшому спонукали їх 

стати на злочинний шлях. Соціальні умови життя злочинця допомагають 

зрозуміти мотивацію скоєння ним злочину. Так, насильницько-егоїстична 

мотивація розвивається за умов, якщо особа неодноразово зазнавала 

насильства, особливо в ранньому віці: …childhood was spent avoiding the wrath 

of her father who ruled the family with an abusive iron fist; When Stacey was in the 

third grade her father began sexually abusing her. The abuse accelerated to sexual 

intercourse, usually occurring when Tom was drunk … (AN, Dec. 16, 2014). 

Корислива мотивація, яка спонукає злочинця заволодіти матеріальними 
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цінностями інших осіб, є наслідком соціалізації в злиденних умовах, за яких не 

задовольнялись елементарні життєві потреби: … the boys grew up in a series of 

tar paper shacks … Brought up in this impoverished environment, the boys soon 

started turning up regularly on police blotters (EAC, с. 64).  

Несприятливі умови соціалізації злочинця в ранньому віці є причиною 

формування цього атрибуту, який увиразнюють предикативні словосполучення: 

the product of an unhappy childhood; raised in a rather indifferent manner by 

neighbors, та речення-описи … childhood was spent avoiding the wrath of her 

father who ruled the family with an abusive iron fist Greg grew up in a volatile home 

filled with alcohol and violence (September 30, 2015); Kelly's mother and father, 

Maxine and Larry Brookshire, liked to drink, do speed and fight (September 30, 

2015); The product of an unhappy home life – John’s mother died when he was three 

and his father subsequently remarried – young Dillinger became a juvenile 

delinquent (EAC, p. 263); … he began selling drugs at 14 because he was raised in 

poverty by a crack-addicted single mother (NYT, Sept. 24, 2015). 

Атрибут освіта. Як засвідчив матеріал дослідження, стереотипний образ 

злочинця відображає його низький інтелектуальний та освітній рівні: Ridgway 

was a poor student, suffering from a below average I.Q. of 82 and dyslexia (AN, 

Jan. 26, 2015). Проблеми з навчанням і дисципліною в школі й відповідно 

відсутність належної освіти заважають успішній соціалізації особи в 

подальшому житті: By the time he reached his teens his life had been so 

unstructured that he was unable to adapt to school or hold down jobs. The rules of 

society seemed to not apply to Rolling … (AN, Jan. 26, 2015).  

Соціальний образ-стереотип злочинця відповідає уявленню пересічних 

американців про нещасливе дитинство: бідність, зростання в 

неповній / прийомній родині, фізичне й психологічне насильство / знущання з 

боку інших, проблеми з навчанням і соціалізацією. 

Зазначений атрибут представляють предикативні словосполучення: 

learned his lessons in the street; school was just another problem she couldn't solve; 

struggled in school; struggled to keep his grades up; grown tired of constantly 

http://crime.about.com/od/Crime_101/f/What-Is-A-Child-Abuse.htm
http://crime.about.com/od/Crime_101/f/What-Is-A-Child-Abuse.htm
http://learningdisabilities.about.com/od/learningdisabilitybasics/a/Dslxiapart1.htm
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fighting to pass his grades; was often tired and unable to concentrate and had a 

difficult time getting through grammar school та речення-описи: Fifi was a 

graduate of Chicago’s worst juvenile gang, the 42ers (EAC, с. 128);  A hell raiser as 

a child, Cook was in and out of reform schools. (EAC, с. 218); Academically Lee 

struggled…. His IQ, ranging from below 70 to 75, made it challenging for him to 

maintain his grades (AN, Jan. 26, 2015). 

Оцінний стереотип злочинця. Стереотипне уявлення про злочинця 

містить оцінку його моральних якостей, і як наслідок – вплив злочинних дій на 

суспільство та покарання, яке, на думку членів соціуму, той заслуговує за свої 

кримінальні вчинки. Це дає підстави виокремити три атрибути в межах цього 

стереотипу: морально-етичні характеристики, вплив на суспільство та 

покарання. 

Атрибут морально-етичні характеристики репрезентують оцінні 

судження людей про риси характеру та моральні якості злочинців. У більшості 

прикладів цей атрибут відображає негативне ставлення соціуму як до особи 

злочинця, так до і вчинених ним кримінальних дій: brutal; ruthless; hated; 

monstrous mass murderer; callous; depraved individual who deserves a death 

sentence. Проте оцінні судження людей, які були безпосередньо знайомі зі 

злочинцем, можуть виражати позитивне або нейтральне ставлення до його 

злочинних вчинків, а в деяких випадках фіксуємо намагання певним чином 

його виправдати: “She's a good woman who just used bad judgment” (AN, January 

10, 2014); “He's a good kid that made mistakes by getting involved in drugs”(HN, 

May 5, 2014). 

До вербалізаторів цього атрибуту належать атрибутивні 

словосполучення: оne of the most terrifying and obese criminals in Chicago history; 

one of the most barbarous serial killers in U.S. history; метафоричні назви й 

перифрази: animal; predator; bloodthirsty villain; public enemy; drama queen and a 

good actor who had a propensity to lie; Fish, labeled by the press as the “inhuman 

monster,” was described by one shocked psychiatrist as a man of “unparalleled 

perversity”; речення-описи: There was no known perversion that he did not practice 

http://crime.about.com/od/juvenile/a/violent_students.htm
http://crime.about.com/od/juvenile/a/violent_students.htm
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and practice frequently” (EAC, c. 314); Marsh confessed that the killings gave him a 

high for a week (CJ, Oct. 31, 2013); Even when Heirens made a full confession, he 

seemed less remorseful about the murders than the fact that his school grades were 

only average … (EAC, c. 409); he seemed affable, spending much of his time playing 

pool with the prison officers. Still, I found something sinister and lycanthropic about 

him, even when he tried to be deferential and charming (CJ, Autumn 2012).  

Атрибут вплив на суспільство вербалізують синоніми terror, horror, fear 

та речення-описи: sparked a two-year reign of terror in Atlanta; female residents of 

Los Angeles were living a nightmare; terrified the city and galvanized the rest of the 

country into outpourings of support and sympathy; Few murderers in the 20th 

century have evoked such horror as Ed Gein, a Wisconsin farmer, in the 1950s. 

Indeed his career inspired the movie Psycho. (EAC, с. 344); The news media was 

quick to cover the murders in Gainesville, dubbing the killer as "The Gainesville 

Ripper." It was the beginning of the semester and thousands of students left 

Gainseville out of fear (AN, Sept 10, 2013). 

Атрибут покарання вербалізують речення, які містять імплікації про те, 

що злочинець скоїв щось погане, що засуджується суспільством: “These people 

[victims] didn't deserve to die,” he said. “He [the criminal] sure as hell does" (AN, 

JUN. 6, 2014);"You need no complicated thinking to be a gangster. You can be an 

illiterate in good clothes, and you don't have to work. All through the years, the worst 

penalty for these men has been honest labor” (Mon., Feb. 25, 2008). 

Отже, проведений контекстуальний аналіз дозволив реконструювати 

образний стереотип злочину й американського злочинця: “сriminal-to-victim 

violent act” (насильницьке діяння злочинця у відношенні до жертви). Означений 

образ-стереотип уособлює спрощене уявлення носіїв американської 

лінгвокультури про типовий злочин, яке не відповідає дійсності: насильницькі 

злочини проти іншої особи складають лише незначний відсоток від усіх 

скоєних злочинів і є менш частотними порівняно, наприклад, з дрібними 

злочинами проти власності; не всі злочини передбачають присутність жертви. 

Такий образ-стереотип конструюється й популяризується ЗМІ задля 

http://crime.about.com/od/guideforvictimsofcrime/tp/collegesafety.htm
http://crime.about.com/od/guideforvictimsofcrime/tp/collegesafety.htm
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сенсаційності й збільшення тиражів періодичних видань, що підтверджує 

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

потрапить на перші шпальти газет). 

Американцям як носіям наївно-мовної свідомості властиве стереотипне 

уявлення про злочинця як про індивіда, якому властиві схильність до 

надмірного насильства (capable of extreme violence), брутальність (brutal), 

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

хитрість (cunning); йому невідоме почуття каяття (without any remorse); 

стереотипний злочинець має свій унікальний почерк (has his own modus 

operandi); його злочинна діяльність розпочалася в підлітковому віці з незначних 

правопорушень (started criminal career as a teenager; first arrested for petty 

crimes then turned to serious ones); у своєму злочинному ремеслі він досяг 

професійних вершин (was a real professional in crime); вибір злочинного шляху 

зумовлено нещасливим дитинством (the product of an unhappy home life  / the 

product of an unhappy childhood), злиднями (brought up in the impoverished 

environment), низьким освітнім рівнем (struggled in school; was unable to adapt to 

school or hold down jobs), який він отримав не в школі, а на вулиці (learned his 

lessons in the street), що не сприяло перетворенню його на повноцінного члена 

суспільства (the rules of society seemed to not apply to him); його ненавидять 

(hated) і вважають ворогом суспільства (public enemy); своїми кримінальними 

діяннями він наводить жах на членів соціуму (sparked …reign of terror; evoked 

horror). 

 

3.2.2. Концептуальні метафори “crime”. Для з’ясування й опису 

концептуальних метафор представлення злочину здійснено суцільне 

обстеження текстів 232 статтей з американських аналітичних журналів The 

Atlantic [432] і The City Journal [434], з яких відібрано 1213 вербалізаторів 

концепту – лексичних колокацій (далі – ЛК), до складу яких входить лексема 

crime. Результати концептуального аналізу засвідчили, що образний компонент 

концепту “crime” об’єктивується трьома видами концептуальних метафор: 
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орієнтаційними, структурними й онтологічними. У кількісному відношенні 

найпоширенішими в матеріалі спостереження є орієнтаційні метафори – 739 ЛК 

(61%), друге місце посідають структурні метафори – 464 ЛК (38%), найменш 

поширеними виявились онтологічні метафори – 10 ЛК (1%). 

До орієнтаційних метафор нами віднесено такі види: 

1) “few crime  = crime is down”; 

2)  “a lot of crime  = crime is up”; 

3)  “a lot of crime  = crime moves to center”; 

4)  “a lot of crime  = crime moves from center”; 

5)  “a lot of crime  = crime moves backwards”.  

Усі зазначені метафори в сукупності дають уявлення про орієнтацію 

злочину в просторі (вгору – вниз, вперед – назад, від центру – до центру) і 

зазвичай використовуються для ілюстрації статистичних даних про рівень 

злочинності й різних тенденцій зростання або зменшення кількості злочинів у 

певному регіоні США. 

Згідно з отриманими кількісними даними частіше за інші орієнтаційні 

метафори в текстах вживається метафора “few crime  = crime is down” (477 ЛК).  

Рух злочину донизу може бути як некерованим, напр.: сrime begins a 

steady downward trajectory, comes down, declines, decreases, diminishes, dips, 

drops, falls, goes down, plummets, plunges, slumps; crime collapse, crime decline, 

crime decrease, crime drop, crime drop-off, crime fall, downturn in crime; downward 

trend in crime, dwindling crime, falling crime), так і керованим: bring down crime, 

bring crime to lows, curtail crime, force crime down, lower crime, push crime down. 

При цьому важливими показниками є також його швидкість і траєкторія руху. 

Напр., метафора crime slumps створює уявлення про різке вертикальне падіння 

злочину, яке відповідає швидкому зниженню рівня злочинності; метафора сrime 

begins a steady downward trajectory, навпаки, підкреслює повільне поступове 

зниження кількісних показників злочинності. Злочин також може досягати 

умовного дна, напр: reaches lowest point, bring to historic lows, і залишатися в 
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найнижчій точці протягом певного періоду, напр.: crime is down, is low, remains 

down, stays down, stays low.  

Високу частотність уживання метафори “few crime  = crime is down” у 

порівнянні з іншими орієнтаційними метафорами можна пояснити тим, що 

часто автори статей використовують її не лише для відображення існуючої 

позитивної статистики, але й для опису бажаної дійсності із зазначенням різних 

способів взяття рівня злочинності під контроль. 

Другою за поширеністю є орієнтаційна метафора “a lot of crime  = crime is 

up” (240 ЛК), яка зазвичай ілюструє негативні тенденції щодо зростання рівня 

злочинності. Злочин рухається догори, напр.: climbs, escalates, grows, goes up, 

increases, is on the rise, jumps, rises, rockets up, shoots up, skyrockets, spikes, 

springs up, ticks upward; crime boom, crime increase, crime jump, crime uptick; 

skyrocketing crime; досягає умовної вершини, напр.: peak of crime, peaks, remains 

at peak; і залишається вгорі протягом певного періоду, напр.: crime is up, 

remains high, soars, stays up; sky-high crime, soaring crime. Рух злочину догори 

може бути швидким, напр.: crime jump, crime spike, або поступальним і 

повільним, напр.: crime grows, spiraling crime.  

Інші три орієнтаційні метафори вербалізовано нечисленними ЛК, проте 

всі вони репрезентують ідею підвищення рівня злочинності, розповсюдження 

певних категорій злочинів тощо (див. табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Орієнтаційні метафори концепту “crime”, які об’єктивують 

відцентровий і доцентровий рух злочину 

Вид орієнтаційної 

метафори 

Приклади засобів 

вербалізації 

Дескриптори 

 “A lot of crime  = crime 

moves backwards” 

crime turnaround, 

crime resurgence, 

crime rollback, 

crime comes 

backward (16 ЛК ) 

Збільшення кількості злочинів 

після тимчасового зниження 

рівня злочинності 

 “A lot of crime  = crime 

moves to center” 

crime concentrates, 

epicenter of crime  

(3ЛК) 

Збільшення кількості злочинів 

(будь-яких) на певній 

території (напр., район міста) 
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 “A lot of crime  = crime 

moves from center” 

crime scatters, 

crime spreads out, 

dispersion of crime 

(3 ЛК) 

Поширення злочину певного 

виду на інші райони; 

розповсюдження злочинності 

в раніше безпечних районах  

 

Структурні концептуальні метафори “crime” охоплюють такі різновиди, 

які подаємо за спаданням частоти їхніх вербалізаторів у матеріалі 

спостереження та за їхніми корелятивними доменами (див. табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Структурні концептуальні метафори “crime” та їхні корелятивні 

домени 

№ Різновиди структурних 

метафор 

Частота 

вербалізаторів 

у матеріалі 

спостереження 

Корелятивний домен 

1 “Crime is an enemy”(злочин – 

це ворог) 

239 ЛК War  

(війна) 

2 Crime is a force of nature” 

(злочин – це природна стихія) 

76 ЛК Forces of nature 

(природні стихії) 

3 “Crime is a disease” (злочин – 

це заразна хвороба) 

61 ЛК Disease  

(хвороба) 

4 “Crime is a weed” (злочин – це 

бур’ян) 

43 ЛК Vegetation 

(рослинний світ) 

5 “Crime is goods” (злочин – це 

товар) 

24 ЛК Business  

(бізнес) 

6 “Crime is a hazardous 

substance” 

(злочин – це шкідлива 

речовина) 

18 ЛК Chemical substances 

(хімічні речовини) 

 

Корелятивний домен “war” реалізується через онтологічну метафору 

“crime is the enemy”, яка зображає злочин як ворога, проти якого ведеться 

справжня війна: war on crime; full-scale, long-running war against crime; 

suppression of crime; combat crime; Forty years ago, conservatives and liberals 

disagreed about how to fight crime (CJ, winter 2013); Now we’re in a bloody war 

nobody’s safe from (CJ, autumn 2005). 



154 

 

Злочин-ворог постає як у людській подобі (crime has a human face), так і в 

образі звіра або сил пітьми: Police keep the beast at bay, while citizens are 

noncombatants, <…>; On one side are citizens, on the other, forces of evil, between 

them, the thin blue line of heroes (CJ, autumn 1991).  

На захист простих американців у цій війні стали сили правоохоронних 

органів: The troops in America’s crime war are the men and women of law 

enforcement (HP, Mar. 3, 2013). Для ведення успішних запобіжних дій 

поліцейські змушені використовувати різні тактики й застосовувати спеціальні 

засоби та зброю: crime-busting strategies; to fight crime with constantly evolving 

tactics and deployment; Communities across Southern California have a new weapon 

in the struggle against crime (CJ, spring 1996); I assure you that … we are using 

every tool in our arsenal to combat crime (WP, Nov. 27, 2015); But crime could not 

be conquered without maximum intelligence sharing (CJ, autumn 2001). Існують 

окремі тактики, напр. surveillance (спостереження /стеження), які особливо 

ефективні для протидії такому ворогу: surveillance deters crime. 

Злочин-ворог веде не лише оборонні бої, але і йде в наступ: crime kills 

cities; violent crime bludgeon New Orleans; citizens were under siege from crime; In 

ghetto neighborhoods, where crime raged most fiercely, the fear was worst … (CJ, 

2013). Певні географічні райони є так званими “гарячими” точками, де 

відбуваються зіткнення правоохоронців зі злочинцями: crime hot spot; … area 

that had recently been prey to such crimes; Murders are so common we have become 

numbed to their sting. This is Iraq right here in New Orleans (CJ, autumn 2005). 

Жителі криміногенних районів стають заручниками злочинного світу: crime-

ridden city; The sooner the truth about policing gets out, the more lives will be saved, 

and the more communities will be allowed to flourish freed from the yoke of crime. 

(CJ, Spring 2002). 

Суспільство веде перманентну війну зі злочинністю. Іноді 

правоохоронцям удається проводити успішні операції або отримувати перемогу 

на окремих територіях: Over the last eight years, the New York Police Department 

waged the most successful war on crime in the city's history (CJ, autumn 2001); 
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Attacking crime has paid big dividends to New York, kindling a new vitality 

throughout the city (CJ, Winter 1998); Mayor Rudolph Giuliani’s conquest of crime 

in the 1990s (CJ, Spring 2011). Знищити злочин-ворога повністю можна лише 

шляхом повної зачистки території, на якій ведуться бойові дії: You can probably 

shut down just about all crime, if you’re willing to burn down the village to save it 

(CJ, Summer 2006).  

Високий потенціал у матеріалі спостереження виявив корелятивний 

домен “disease”, який активує структурну концептуальну метафору “crime is a 

disease”. Якщо брати до уваги метафору “society is a person” (суспільство – це 

людина) [232, c. 122; 262, с.130], тоді переосмислення злочину як хвороби або 

вірусу є логічним. У ракурсі соціології злочин вважається невід’ємною 

частиною усіх “здорових” суспільств (an integral part of all healthy societies) 

[262, с.131] і стає дисфункціональним (шкідливим для суспільства), коли він 

досягає надзвичайно високого або низького рівня (dysfunctional (harmful to 

society) when its rate is unusually high or low [там само]. У багатьох культурах 

злочин і хвороба вважаються формами соціальної девіації, патології в тому 

смислі, що хворі й правопорушники заважають нормальному функціонуванню 

соціуму [202; 211; 222, c. 18; 242, c. 266; 260].  

Уподібнення злочину до вірусу –“crime is a virus”– зумовлено тим, вірус 

має здатність швидко множитись, змінювати свою форму при збереженні 

сутності та наносити шкоду всьому живому, у першу чергу людині [274, c. 6]. 

Таке переосмислення злочину стало особливо популярним в середині 80-х рр. 

минулого століття у зв’язку з глобальним поширенням вірусу ВІЛ, який руйнує 

життя подібно злочину: HIV “blights lives” as crime does [274, c. 6]. 

Вербалізаторами цієї метафори в нашому емпіричному матеріалі є такі 

колокації та конструкції, напр.: crime is a virus; the blight of crime; crime is a 

social ill; national epidemic; crime endemic; contact with crime; crime is 

contagious; diffusion of crime, spread of crime, distribution of crime, crime outbreak.  
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Злочин також знаходить своє уподібнення з чумою (plague) – важкою 

хворобою, яка здатна швидко поширюватися і має високий ступінь летальності: 

plague of crime; a city plagued by high crime.  

Злочин-хвороба вражає не лише окремих членів соціуму, а й цілі вулиці, 

райони і навіть міста, напр.: … institutions of learning are not immune to violent 

crime; Even as a young councilman, he had tried to draw attention to the crime 

plague by camping in a trailer on street corners known for their drug trade and, 

later, by moving into a crime-blighted public-housing complex (CJ, summer 2006). 

Географічні об’єкти з найвищим рівнем злочинності є осередками цієї 

“інфекційної хвороби”, напр.: Though not a hotbed of crime, Minnesota has come 

up with a bold new approach to juvenile violence (CJ, autumn 1995);  New Orleans 

area continues to log murder after murder. Something must be done to curb the 

violence festering in New Orleans (CJ, autumn 2005). Якщо злочин-вірус не 

вдається зупинити, він поширюється далі, напр.: And now, the crime that has 

festered out of control in poor and minority neighborhoods is cascading into the rest 

of the city (CJ, Feb. 20, 2002).  

Як і у випадку епідемії небезпечного інфекційного захворювання, 

уповноважені правоохоронні органи застосовують заходи стримування 

поширення такого роду вірусу та проводять його профілактику, напр.: The more 

law enforcement officers you have out there doing proactive crime control and 

prevention will give businesses and residents more comfort in their security (AJC, 

Mar. 15, 2001); … higher levels of informal social control operate as barriers to 

contagion, while the low levels allow crime to spread more freely (CJ, Feb. 20, 2002). 

Правоохоронці уподібнюються дослідникам, які шукають вакцину або ліки для 

злочину-вірусу, напр.: “the agents of the criminal justice system are symbolized as 

scientists, seeking a vaccine against or a cure for the virus that is crime” [274, c. 8], 

а правопорушники знаходять своє переосмислення як розношувачі хвороби (the 

bearers of disease), як зло (as evil) [там само]. 

Концептуальна метафора “crime is a chronic condition” зображає злочин як 

хронічне захворювання, прояв якого може погіршуватися, напр.: Further, the 
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city can’t just temporarily ramp up its policing resources whenever it detects a 

“violent crime wave,” as it has done for decades; rather, it must treat crime as a 

chronic condition, as New York does. (CJ, spring 2007). 

Подібно до ракової пухлини (“crime is cancer”), злочин руйнує 

суспільство зсередини, напр.: Nonviolent crime also metastasized on Skid Row, fed 

by government welfare (CJ Autumn 2007).  

Як і хвороба, злочин має симптоми (висип, нагноєння), напр.: the city’s 

festering crime; violence festering in New Orleans; rash of crime.  

В основі метафори “crime is a force of nature” (злочин – це стихія природи) 

лежить переосмислення елементів корелятивного домену “forces of nature”. 

Природні стихії можуть набувати різних форм, так і в зазначеній структурній 

метафорі можна виокремити три різновиди: “crime is a wave” (злочин – це 

хвиля), “crime is a flood” (злочин – це повінь), “crime is a fire” (злочин – це 

пожежа). 

Метафора “crime is a wave” найчастіше об’єктивується іменником wave із 

різними дескрипторами (42 ЛК), а також іншими ЛК на позначення хвилі, 

прибою, припливу та відпливу. Як невеликі хвилі накочуються на берег і 

відступають, так і рівень злочинності то збільшується, то зменшується, тобто 

коливання статистичних даних порівнюється з припливом і відпливом, напр.: 

tidal wave, walking crime wave, crime surge, crime upsurge, fluctuation in crime, 

tide, crime laps. Проте великі хвилі можуть мати руйнівну силу й знищувати цілі 

міста, напр.: crime tsunami; … the murderous crime wave seemed to grip the city 

just hours after the eye of the storm had passed (CJ, autumn 2005). Метафора “crime 

is a wave” використовується як для ілюстрації статистичних даних, так і для 

підкреслення тієї небезпеки, яка існує для суспільства у зв’язку з підвищенням 

рівня злочинності. 

Метафору “crime is a flood” вербалізовано іменниками flood і stoke, 

фразовим дієсловом spill out, напр.: Crime began to seem less contained in the 

inner cities as it spilled out onto highways, into shopping centers and suburban 

schools (CJ, special issue 2011). Під час повені все навкруги покривається водою, 
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так і злочин проникає у всі сфери існування суспільства; повінь спричиняє 

шкоду й руйнування, так і в результаті скоєння злочину може бути завдано 

різної шкоди. 

Метафору “crime is a fire” репрезентовано ЛК crime hot spots: вогонь, який 

розгоряється на певних ділянках лісу, знищує все живе навколо, так і 

концентрація злочинів у певному районі міста перетворює цей район на 

криміногенний осередок, що призводить до погіршення рівня безпеки й відтоку 

жителів із нього. Для розгоряння пожежі необхідне паливо або хмиз – так і різні 

вади або наркотичні речовини можуть підживлювати злочинність у певному 

районі, напр.: Images – or perhaps anecdotes – about the evils of crack, and the 

street crime it was presumed to stoke” circulated … (СJ, spring 2008). Як і при 

пожежі, правоохоронні органи, які виконують функції пожежників, повинні 

загасити осередок загоряння або вжити всіх заходів, щоб звести до мінімуму 

вірогідність виникнення пожежі, напр.: The twenty-first-century NYPD combines 

Kelly’s belief in quality-of-life enforcement with a new method of deploying rookie 

cops to cool down crime hot spots (CJ, summer 2006). 

Як водна або повітряна стихія може призводити до ерозії ґрунту, так і 

злочин підриває основи суспільного благополуччя, напр.:  ... this perfect policy is 

punishment in what he rather optimistically calls “the community” (the cohesion of 

which, of course, crime has done so much to erode) (СJ, March 13, 2003). 

Стихії води, вогню, вітру не підвладні людині, яка може лише вжити 

певних заходів, щоб максимально зменшити передбачувані збитки або просто 

залишити певне місце й урятуватися від небезпеки. Таким чином, структурна 

метафора “crime is a force of nature” часто вживається для підкреслення 

неконтрольованості, непідвладності злочину людській волі. Автори статей 

проводять паралель між злочином і велетенською хвилею або повінню, коли 

бажають наголосити на неефективності інструментів, які використовуються 

владою для подолання корупції.  

Корелятивний домен “vegetation” (рослинний світ) активує структурну 

концептуальну метафору “crime is a weed” (43 ЛК). Згідно з цим 
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переосмисленням злочин уособлено в образі шкідливої рослини, яка постійно 

перебуває в стадії росту та цвітіння, напр.: roots of crime; crime grows; crime 

flourishes; crime thrives; burglaries are booming; There was a pretty 

significant crime problem that just blossomed (HC, Feb. 12, 2015). Проте злочин є 

шкідливим бур’яном, який постійно треба полоти й виривати (cut crime, slash 

crime), інакше він буде цвісти та розростатися далі, заважаючи росту корисних 

рослин, напр.: Under cover of political instability, every kind of crime flourishes … 

(CJ, winter 2000); The weed of crime bears bitter fruit (CJ, autumn 2005). Знищення 

бур’яну є важкою працею, проте в майбутньому на обробленій землі виросте 

гарний врожай, напр.: Pulling up those many weeds [crimes], as painful as that 

was,” he said, “allowed churches, schools, community groups and parents to plant 

seeds that have grown into healthy neighborhoods (NYT, Oct. 29, 2015).  

Корелятивний домен “business” (бізнес) реалізується через структурну 

концептуальну метафору “crime is goods” (злочин – це товар) (24 ЛК). Ця 

метафора активує ціну злочину для суспільства, подібно тому, як кожен товар 

має свою ціну, напр.: Reform would also send a healthy message to the young 

offenders and their families that there’s a cost to crime (СJ, summer 1998); Crime is 

expensive. We do well to fight it (The Atlantic, Feb 11, 2015). Товар може 

продаватися / експортуватися, так само й певний злочин поширюється на інші 

території, напр.:  Washington, D.C., has exported some of its crime to surrounding 

counties in Maryland and Virginia (The Atlantic, July/August, 2008). Товар 

доступний покупцеві, так і будь-яка особа може вчинити злочин за бажанням, 

напр.: Crime was open for business 24 hours a day (СJ, winter 2007). Товари 

виробляються в різних галузях промисловості, так і злочинці, які скоюють 

злочини, можуть працювати в різних сферах, або злочин може бути 

спрямований проти різних видів суспільних відносин, напр.: Decades after the 

carnage of the Lindsay years, crime remains a political commodity (СJAugust 12, 

2013). Товар продають продавці, отримуючи навзаєм певну вигоду, так і 

злочинці отримують зиск зі своїх злочинних діянь, напр.: A new class emerged: 

crime brokers, who offered peace in exchange for privilege (СJ August 12, 2013). 
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Корелятивним доменом структурної метафори “crime is a hazardous 

substance”(18 ЛК) є домен “chemical substances”. Деякі хімічні речовини можуть 

бути вибухонебезпечними, отруйними й шкідливим для здоров’я людини. 

Структурна концептуальна метафора “crime is a hazardous substance” 

реалізується трьома різновидами: 

а) “crime is an explosive” (злочин – це вибухонебезпечна речовина): при 

неправильному поводженні або перегріванні вибухівка може здетонувати й 

призвести до значних руйнувань – підвищення концентрації злочинів у певному 

районі може призвести до соціального вибуху або спричинити значні збитки 

(crime explosion, crime explodes); 

б) “crime is a corrosive” (злочин – це корозія): корозійна речовина роз’їдає 

навіть метали, так і злочин може завдавати шкоди суспільству незалежно від 

соціальних прошарків, напр.: But crime here is much more than a physical threat, 

terrible as that may be. It [crime] is also a social corrosive (CJ, autumn 2002);   

в) “crime is a poison” (злочин – це отрута): прийом отрути може 

спричинити значні проблеми зі здоров’ям або навіть смерть, якщо вчасно не 

прийняти антидот, – так і злочин може завдати непоправних збитків, якщо не 

вжити необхідних превентивних заходів (antidote to crime, crime poisons).  

За допомогою структурної концептуальної метафори “crime is a hazardous 

substance” зазвичай акцентується значна, подекуди смертельна небезпечність 

злочину для суспільства, проте імплікується, що вжиття необхідних 

превентивних заходів допоможе уникнути або зменшити негативні наслідки.  

Структурні концептуальні метафори, які зображають злочин як ворога 

(enemy), природну стихію (force of nature), хворобу (disease), бур’ян (weed), 

товар (goods), шкідливу речовину (hazardous substance), висвітлюють такі 

концептуальні ознаки, як небезпечність, непідвладність людині, 

неконтрольованість, шкідливість, а також попри все вищеозначене, певну 

прибутковість (зиск). 

Виокремлені нами структурні концептуальні метафори часто 

використовуються ЗМІ, політиками та представниками влади в дискурсивних 
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практиках і різних жанрових формах публіцистичного дискурсу. Метафори 

“crime is a weed” і “crime is a contagious disease” об’єктивують соціальну 

природу злочину й уводять концепцію контролю та профілактики проти 

зростання рівня злочинності: постійна взаємодія між владою та суспільством на 

рівні громад (робота з важкими підлітками, програми працевлаштування для 

безробітних, запровадження освітніх програм для бідних тощо) послаблює 

вплив негативних соціальних факторів, які спонукають людей до скоєння 

злочинів, тим самим зменшуючи рівень злочинності. Порівняння злочину з 

бур’яном та вірусом передбачає можливість стримування його росту/ 

поширення за умови регулярної обробки ділянки / імунізації. 

Структурна концептуальна метафора “crime is the enemy” має глибинну 

імплікацію “злочин є найбільшим внутрішнім ворогом країни” й об’єктивує 

концепцію боротьби зі злочинністю шляхом розгортання широкомасштабних 

каральних і превентивних заходів. Маніпулятивна й аксіологічна функція 

метафори “crime is the enemy” полягає у:  

а) презентації злочину як найбільшої проблеми, яка, окрім потенційної 

небезпеки для життя й здоров’я кожного громадянина, заважає зростанню 

суспільного добробуту, що має на меті відволікти увагу від економічних 

проблем, заробити політичні дивіденди тощо); 

б) вихованні нетерпимого ставлення соціуму до злочинців і схвалення 

будь-яких, у тому числі й жорстких, дій правоохоронців та інших 

представників системи правосуддя у відношенні до них;  

в) виправданні запровадження спрощеного доступу представників 

державних структур до персональної інформації пересічних громадян й 

обов’язкового відеоспостереження в громадських місцях;  

г) обґрунтуванні збільшення видатків на правоохоронну систему при 

паралельному зменшенні соціальних видатків.  

Уживання військової риторики й метафори “crime is the enemy” набуло 

особливого поширення в американському мас-медійному дискурсі після 

терористичних атак 11 вересня 2001 р. Корелятивний домен “war” втілює 
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концептуальні засади діяльності всієї американської правоохоронної системи. 

Саме таке бачення уможливлює підстави вважати дії однієї сторони 

(правоохоронців) морально правильними (an ability to characterize one side as 

morally correct), а також знімати відповідальність із рядових правоохоронців, 

які виконують накази (“disavowal of responsibility for the soldiers who act under 

superior orders”) [274, c. 7]. 

Означені структурні метафори фактично моделюють для носіїв 

американської наївно-мовної свідомості стратегії зниження рівня злочинності 

через дії, знайомі багатьом із власного досвіду або зі ЗМІ / кіно: боротьба з 

ворогом, імунізація для профілактики зараження хворобою, фізична праця на 

городі або в саду. 

Онтологічні концептуальні метафори виявились найменш поширеними 

в матеріалі спостереження, їхні вербалізатори складають 1% від загальної 

кількості проаналізованих колокацій  (10 ЛК, 1%). Ці метафори охоплюють такі 

різновиди: “crime is mire” (злочин – це болото/бруд), напр.: mired in crime, clean 

crime out, a cesspool of crime, grime, clean after crime took place; “crime is 

food”(злочин – це їжа), напр.: cauldrons of crime, fed up with crime; “crime is a 

beast”(злочин – це хижа тварина), напр.: unleash crime, raged out of control. 

Подібно до болота, злочинний світ може затягти особу. Їжа приваблює людину, 

однак надмірне її споживання шкодить здоров’ю; так само злочин може 

приваблювати як засіб задоволення потреби, однак він уособлює шкоду. 

Злочин, як випущений на свободу хижий звір, таїть у собі небезпеку. 

Отже, образна складова концепту “crime” конкретизована у вигляді трьох 

типів концептуальних метафор: орієнтаційних, структурних та онтологічних, 

які є надзвичайно важливими засобами відображення суспільних поглядів на 

злочин. Так, кількість злочинів і напрям їхньої динаміки (статистика) 

передається всіма орієнтаційними метафорами, а також структурними 

метафорами “crime is an enemy”, “crime is a force of nature”, “crime is a disease”. 

Шкода від злочину в усіх його виявах висвітлюється метафорами “crime is an 

enemy”, “crime is a force of nature”, “crime is a disease”, “crime is a weed”, “crime 
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is a hazardous substance”. Неконтрольованість зростання злочинності 

передається метафорами “crime is a force of nature”, “crime is a disease”, “crime is 

a weed”. Необхідність профілактики злочину активується метафорами “crime is 

a force of nature”, “crime is a disease”, “crime is a weed”, “crime is a hazardous 

substance”. Прибутковість злочину акцентує метафора “crime is goods”.  

 

3.3. Символічний компонент концепту “crime” 

 

В американській лінгвокультурі злочин набуває символічного значення 

завдяки текстам ЗМІ, які приділяють надмірну увагу висвітленню злочинів, 

передусім тих, які скоєно з особливою жорстокістю або з багатьма жертвами. 

Такі кримінальні справи стають відомі усьому суспільству і в подальшому 

символізуються. Підвищена увага суспільства до окремих злочинів спонукає 

представників законодавчої влади ініціювати дискусії щодо запобігання 

подібним трагедіям, приймати нові закони: Symbolic crimes – crimes and other 

criminal justice events that are selected and highlighted by claims makers as perfect 

examples to support a particular crime-and-justice construction [264, с. 225]. 

Суспільно резонансні злочини знаходить подальше вираження, по-перше, в 

ініціації законотворчого процесу, по-друге, у переосмисленні й інтерпретації в 

медіа-дискурсі, а згодом у художньому та кінодискурсі.  

Яскравим прикладом символізації злочинів, які знаходились у центрі 

підвищеної уваги ЗМІ й суспільства (особливо, якщо злочинне діяння наносить 

масштабну суспільну шкоду або жертва злочину дитина), є смерть 9-річної 

Ембер Гейгермен (Amber Hagerman) у штаті Техас у 1996 р., яку через декілька 

днів після викрадення знайшли мертвою з перерізаним горлом, а особу 

злочинця не встановлено й дотепер. Наслідком цього кримінального діяння 

стало створення на законодавчому рівні системи оповіщення для допомоги 

правоохоронним органам США для пошуку викрадених дітей під назвою 

America’s Missing Broadcast Emergency Response Alert, часткова абревіатура 

якої “AMBER” – це ім’я викраденої і вбитої дівчинки. Інші приклади 
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символізації суспільно резонансних злочинів охоплюють: Megan’s Law 

(нормативно-правовий акт щодо обов’язкового повідомлення місцевої громади 

про проживання в ній особи, які скоїла статевий злочин); Jessica’s Law 

(нормативно-правовий акт про збільшення покарання за статеві злочини, скоєні 

у відношенні до неповнолітніх, і з обов’язковим моніторингом правопорушника 

після відбування ним покарання) та ін.  

Інтерпретація резонансних злочинів відбувається в різних жанрових 

формах: від газетних статей про злочин і коментарів читачів до них до 

написання автобіографій злочинців й увіковіченні їх як кінематографічних 

героїв. Саме реакція американського суспільства на окреме злочинне діяння, 

множинність форм його переосмислення та їхнє кількісне вираження надає 

цьому злочину статусу символу.  

Злочини, які в подальшому стають для носіїв американської 

лінгвокультури символічними, у своїй більшості передбачають застосування 

злочинцем надмірного насильства й наявність жертви . У мас-медійному 

висвітленні особлива увага приділяється саме особі злочинця, яка розглядається 

в різних аспектах: характер, мотиви злочину, сім’я / оточення, біографія, історія 

скоєння попередніх злочинів та ін.. При цьому певні риси характеру злочинця 

гіперболізуються, у результаті чого відбувається демонізація його образу, 

особливо якщо він маніяк або серійний убивця. Натомість образ жертви до 

певної міри ідеалізується; негативні риси характеру / факти біографії можуть 

взагалі не висвітлюватися. Саме постать злочинця, його психологічний портрет 

або унікальний “почерк”, множинність жертв або скоєних злочинів роблять 

його атрактивним для широкого загалу. Надмірна увага ЗМІ й суспільства до 

особи злочинця, а не до самого злочину дозволяє говорити про 

антропосимвольність концепту “crime” в американській наївно-мовній картині 

світу. 

Серед знакових постатей американського злочинного світу 

виокремлюємо два типи символьних образів: “gangster boss / crime boss” 

(кримінальний авторитет) і “human monster” (злочинець-нелюд / монстр у 
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людській подобі). До першого типу відносимо тих відомих злочинців, які хоча 

й вели протизаконний спосіб життя, проте досягли майстерності у своїй 

кримінальній діяльності і якийсь час успішно уникали переслідування з боку 

правоохоронних органів. Суспільство засуджує їхні дії, пов’язані з насильством 

у відношенні до інших, проте до певної міри захоплюється непересічними 

розумовими й організаторськими здібностями порушників закону. Так, гангстер 

з Чикаго Аль Капоне (Al Capone) став антропосимволом необмеженої влади, 

впливу й грошей, здобутих незаконним шляхом, напр.: He 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); In Capone's day, his boys raked in more than $100 million a year – 

more than $1 billion in today's dollars (CST, Aug. 18, 2002); Ask any local who ran 

things back then and you'll hear one name repeated: Al Capone. The Chicago 

gangster seems to have left his mark on everything, from an illegal card game at a 

secluded coastal hideaway to any number of local cantinas (WP, Jan. 15, 2004). 

Номінативна парадигма назв цього злочинця охоплює полілексемні утворення, 

де атрибутивним компонентом є прикметники-суперлятиви з емоційно-

оцінними конотаціями: the Big Fellow (Великий Хлопець), the underworld's 

overlord (хазяїн злочинного світу), a huge folk hero (великий народний герой), 

Chicago's biggest crime boss (найбільший кримінальний бос), the most powerful 

crime boss of his day (наймогутніший кримінальний бос свого часу).  

Засоби вербалізації антропосимволу “gangster boss / crime boss”, 

розглянуті на біографічному матеріалі й публікаціях у пресі злочинного 

авторитета Аль Капоне, охоплюють: 

– перифрази: a generous benefactor and local celebrity, big boss, gangster 

boss, powerful hood; a big name in the illegal booze business; a huge folk hero in 

Chicago; a cold-blooded killer; ruthless businessman capable of extreme violence; 

– гіперболи: Chicago's biggest crime boss and public enemy number one; 

Back in that era, Capone owned everybody (CST, Aug. 17, 2003); … by the age of 26 

he had become the most powerful crime boss of his day and could boast that he 
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“owned” Chicago, that city of gangsters, during the Prohibition years; … it is 

believed that Capone personally murdered dozens of people and ordered the killing 

of hundreds of others (EAC, с. 158); 

– образні епітети: infamous Al Capone, mindless, brutal and obscure 

Brooklyn hood; 

– метафоричні назви й вислови: czar, the underworld's overlord, stigma of 

Al Capone, Capone's reign of terror, left an imprint on America and the rest of the 

world; 

– узагальнені оцінні судження про кримінальний талант злочинця та його 

особу: As both a businessman and criminal, he was a genius (Hubpages);  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); It 

used to be you'd go to Europe and say you're from Chicago and people would say, 

“Chicago. Al Capone, bang, bang”, and stick out their finger (CST, Mar. 22, 2007); 

– цитати й алюзії: You can get much farther with a kind word and a gun than 

you can with a kind word alone (Wikiquote); Federal agents and prosecutors call it 

the “Al Capone” strategy, a nod to the Chicago organized- crime boss who was 

imprisoned in 1931 for tax evasion, rather than the more serious mob-connected 

crimes of which he was suspected. The strategy works by elevating what used to be 

administrative immigration cases to criminal prosecutions or deportations, giving the 

government more time to investigate terror charges, or allowing it to avoid filing 

them altogether (DP, Jul. 27, 2005).  

Антропосимвол “human monster” уособлюють злочинці-маніяки та серійні 

вбивці. Один з найвідоміших серійних убивць США Тед Банді (Ted Bundy) 

вважається символом зла в людській подобі, надмірної жорстокості й 

бездуховності, вад людської природи. На мовному рівні цей антропосимвол 

репрезентують: 

https://en.wikiquote.org/wiki/Kind
https://en.wikiquote.org/wiki/Word
https://en.wikiquote.org/wiki/Gun
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– метафоричні назви і вислови: the charming human monster; the very 

definition of heartless evil; had a Ph.D. in serial killing; moved on like a wraith in 

the night; his private demons drove him to extremes of violence; he was to leave a 

scar on the American psyche; 

– порівняння: I would describe him being as close to being like the devil as 

anyone I ever met (Wikiquote); 

– узагальнені оцінні судження: He's definitely a premier serial killer. He is 

probably the model; Ted did not have any guilt. He did not have any remorse. He did 

not have a conscience. And so when he talks about being 99% normal and 1% 

abnormal, it’s an ugly joke. He was 100% abnormal (Wikiquote); He taught us that a 

serial killer can appear to be absolutely normal, the guy next door. It’s very simple. 

He liked to kill (EAC, с. 137); The moment he stepped into the courtroom in Utah . . . 

those who saw him for the first time agreed with those who had known him for all of 

his twenty-eight years. There must have been some terrible mistake (EAC, с. 137);  

– цитати в пресі: I'm the most cold-hearted son of a bitch you'll ever meet; 

You feel the last bit of breath leaving their body. You're looking into their eyes. A 

person in that situation is God! (EAC, с. 137). 

У численних публікаціях журналісти та публіцисти намагаються 

розкрити секрет його привабливості і зрозуміти, чому тривалий час у Банді не 

змогли розпізнати жорстокого вбивцю. Для опису його образу використовували 

епітети attractive, self-assured, politically ambitious, successful. Хоча Банді було 

страчено в 1989 р., інтерес до цієї символічної постаті не згасає і в наш час. 

Вищенаведені приклади дають підстави зробити узагальнення щодо 

символічного компонента концепту “crime”. З одного боку, антропосимволу 

злочинця властиві такі атрибути: риси характеру та мотив злочину, напр., 

схильність до надмірного насильства – capable of extreme violence; 

холоднокровність – cold-blooded; безжалісність – ruthless; the most cold-hearted 

son of a bitch; бажання заволодіти матеріальними цінностями, які належать 

іншим, зокрема й життям  – a cold-blooded killer, He liked to kill; злочинний 

спосіб життя, напр., утримування під своєю владою інших людей шляхом 



168 

 

терору або під загрозою позбавлення життя – Capone's reign of terror; 

Capone owned everybody, he “owned” Chicago; Capone personally murdered 

dozens of people; … people would say, “Chicago. Al Capone, bang, bang”, and stick 

out their finger; уникнення публічності або намагання приховати своє справжнє 

обличчя – a powerful hood; obscure Brooklyn hood; moved on like a wraith in the 

night.  

З іншого боку, сам злочинець є символом надмірного насильства (extreme 

violence); бездушного зла (the very definition of heartless evil); руйнівного впливу 

(Capone's reign of terror, left an imprint on America and the rest of the world; a scar 

on the American psyche); певного стану людської душі, якій незнайомі почуття 

провини (guilt) та докорів сумління (remorse); асоціальної поведінки (human 

monster; 100% abnormal); уособлення диявола (the devil), ворога суспільства 

(public enemy), жорстокого правителя / повелителя (czar, the underworld's 

overlord).  

Увиразнення символізму певного концепту може відбуватися на рівні 

невербальних репрезентацій через позначення його знаками інших знакових 

систем [122, с. 202]. На невербальному рівні символізація образів Аль Капоне 

(прототипового образу кримінального авторитета) й Теда Банді (прототипового 

образу злочинця-нелюда) відображена в багатьох американських 

документальних і художніх фільмах, напр..: “Al Capone” (1959),  “The St. 

Valentine's Day Massacre” (1967),“The Deliberate Stranger” (1986), “The 

Untouchables” (1987), “The Revenge of Al Capone” (1989),“Ted Bundy” (2002), 

“Ted Bundy: Natural Porn Killer” (2006),“Boardwalk Empire” (2010-2014) та 

музичних творах, напр.: “Al Capone” (by Prince Buster, 1967), “The Night Chicago 

Died” (by “Paper Lace”, 1974), “Al Capone” (by Michael Jackson, 1987). 

Отже, як засвідчив матеріал дослідження, символічний компонент 

концепту “crime” знаходить увиразнення в наївно-мовній картині світу, 

виявляючи антропосимвольний характер, причому символізацію отримує не 

сам злочин, а такий його елемент, як суб’єкт злочинного діяння – злочинець. 

Ключовими антропосимволами злочинців в американській лінгвокультурі є 
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criminal boss (кримінальний авторитет) і human monster (злочинець-

монстр /нелюд). Атрибутами цих антропосимволів є певні риси характеру й 

мотиви злочину (схильність до надмірного насильства, холоднокровність, 

безжалісність, бажання заволодіти матеріальними цінностями 

інших / позбавити життя людини як вищої цінності) та злочинний спосіб життя 

(влада над іншими людьми, здобута кримінальним шляхом; приховування свого 

справжнього єства). У той же час злочинець є символом негативних 

абстрактних сутностей : насильства, зла, руйнації, духовної ущербності, 

відхилення від норми; уособленням диявола, ворога і жорстокого 

правителя / повелителя.  

У вербальному зображенні антропосимволу злочинця переважають такі 

тропеїчні засоби, як метафора, яка відображає сутність його людської 

природи, та гіпербола, яка акцентує значущість цієї постаті для носіїв 

американської лінгвокультури. Символізація злочинця знаками інших знакових 

систем відбувається в документальних, художніх фільмах і музичних творах.  

 

3.4. Оцінний компонент концепту “crime”  

 

Завдання цього підрозділу полягає в з’ясуванні різновидів часткової 

оцінки, які присутні в оцінному компоненті концепту “crime” в американській 

наївно-мовній картині світу і є елементами його холістичної оцінки. У нашому 

дослідженні використано класифікацію оцінок Н. Д. Арутюнової, що дозволяє 

визначити характер ознаки-підґрунтя оцінки (емоційні, нормативні та ін.). 

Методом суцільної вибірки відібрано з американських медіа-джерел 60 

газетних і журнальних статей, диференційованих за тематикою злочину (з них 

40 – короткі повідомлення новин, 20 – статті-огляди) [380; 381; 382; 383; 384; 

385; 386; 392]. Згідно з матеріалом дослідження суб’єктами оцінки є носії 

наївно-мовної свідомості американського соціуму, а саме: автори публікацій, 

свідки злочину, пересічні громадяни, які коментують скоєння злочину та ін. 

Об’єкт оцінки складає власне злочин, проте слід зауважити, що завдяки 
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надмірній увазі ЗМІ до злочинів із застосуванням насильства у відношенні до 

жертви, у більшості статей суб’єкти оцінюють саме такі злочинні діяння.  

У результаті аналізу з’ясовано, що оцінний компонент концепту “crime” 

репрезентують сенсорні (гедоністичні, інтелектуальні, емоційні), сублімовані 

(естетичні, етичні) й раціоналістичні (утилітарні, нормативні) різновиди 

оцінки. 

Сенсорна оцінка представлена гедоністичним, інтелектуальним та 

емоційним різновидами. Гедоністичну оцінку концепту “crime” вербалізує 

словосполучення attractive occupation та  речення-наративи, у яких йдеться про 

привабливість злочинного способу життя: A life of crime has its attractions for 

many who would otherwise lead a mundane existence (CJ, Spring 1997). У 

наведених прикладах імпліцитним суб’єктом оцінки є злочинець. 

Об’єктиваторами інтелектуальної оцінки є прикметники headline-

provoking, sensational, shocking crime) та речення-роздуми: “We can't understand 

in our minds how someone could murder their 6-year-old baby girl and murder their 

dad,” Judd said. (AN, Aug. 2, 2015); And two months later, I still haven’t come to 

grips with the brazenness of the crime (CJ, Spring 2013). Наведені оцінні 

предикати, з одного боку, характеризують злочин як подію, що викликає 

неабиякий інтерес у пересічних громадян, з іншого, – як явище, яке до кінця 

неможливо збагнути, зрозуміти й прийняти. Предикати в основному виражають 

негативну оцінку, тому що сенсаційність злочину свідчить, у першу чергу, про 

його серйозність, а отже, і про більший розмір шкоди, нанесеної суспільству 

оцінюваним злочинним діянням. 

Емоційну оцінку репрезентують прикметники grisly, horrendous, horrific, 

unspeakable crime; іменники й іменникові словосполучення з емоційно-

образним компонентом: nightmare, sad event, tragedy, traumatic event; афективні 

предикати: “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). Емоційна оцінка також об’єктивується реченнями: Every one of these mass 

shootings, now more than one per day, are incredibly tragic (HN, Oct. 2, 2015). The 

http://crime.about.com/od/juvenile/tp/child-killers.htm
http://crime.about.com/od/juvenile/tp/child-killers.htm
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vicious crime enraged the community (AN,  Apr. 14, 2014);“This situation [about the 

crime] has made me sad,” he said later. “It’s got me really shaken up.” (NYT, Oct. 

5, 2015); “It [the crime] is  devastating and it's going to be hard to forgive,” James 

Wright told reporters (AN, Aug. 11, 2014). Цей вид оцінки передбачає 

використання різного роду інтенсифікаторів, напр., прикметників у найвищому 

ступені порівняння (the most horrendous crime), поєднання прикметників зі 

словами-підсилювачами значення (increadibly tragic, unbelievably horrible), 

лексем з експресивним відтінком значення (heartbreaing, terrible), гіпербол 

(Nothing's more horrific than the murder of a child, except when it's done by a 

parent, and that's what we saw,” said Polk County Sheriff Grady Judd … (AN, Aug. 

2, 2015)). Злочин є подією, яка викликає в людини сильні негативні почуття: 

жах, глибокий сум тощо, тому вибір подібних інтенсифікаторів підкреслює 

високий ступінь афективності суб’єкта оцінки у відношенні до злочинного 

діяння. 

Сублімована оцінка представлена естетичним та етичним різновидами. 

Естетичну оцінку передають епітети з чітко вираженою негативною 

оцінністю, які характеризують злочин як щось жахливе, огидне, мерзотне, 

химерне, напр.: flamboyant, heinous, lurid, repugnant crime. Хоча уявлення про 

жахливе або прекрасне може бути в кожного різним, проте сцени насильства чи 

позбавлення життя однією людиною іншої зазвичай викликають у людей 

приблизно схожі емоції та реакції. Для естетичної оцінки також характерне 

використання інтенсифікаторів, напр.: the most heinous crime. 

Етичну оцінку репрезентують оцінні прикметники, напр., infamous, 

ruthless, brutal, senseless, vicious crime; іменники, напр., brazenness of the crime, 

та речення, 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). Злочин видається діянням, яке суперечить будь-яким 

загальноприйнятим нормам моралі, посягає на загальнолюдські цінності та є 

негідним за своєю природою. 

http://crime.about.com/od/female_offenders/a/mother_killers.htm
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Раціоналістична оцінка представлена утилітарним і нормативним 

різновидами. Утилітарна оцінка характеризує злочин з точки зору його 

корисності / шкідливості як для самого злочинця, так і для пересічного 

громадянина. Злочин шкодить усьому суспільству, незалежно від того, 

нанесена фізична / моральна шкода окремій особі або економічні збитки 

широкому загалу, напр.: “The harm has been done to them [victims of shooting], 

and it is a terrible harm,” he said. (WP, Nov. 10, 2014); Most of crime’s impact on 

city population results in people packing up and leaving, rather than in a smaller 

number of new residents moving in – perhaps because current residents know the 

real threat of crime from living close to it (CJ, winter 1999). Натомість злочинець 

вбачає у своєму протиправному діянні спосіб збагачення, отримання 

фінансового прибутку або вигоди нематеріального характеру, через що для 

нього це діяння має позитивну оцінність, напр.: The Web can be a real boon for 

identity thieves, helping them find information about victims and profit from 

the crime (HP, 2014, Jun. 13); … changing the rules made property crimes more 

attractive for criminals – that the rewards now outweighed the risks (CJ, spring 

2013). Якщо суб’єктом оцінки є суспільство в особі автора статті або 

пересічного громадянина, то така характеристика злочину, як прибутковість, 

набуває негативної оцінності, напр.: Not fair to benefit from a crime  (HC, Aug. 14, 

2013).  

Зазвичай утилітарну оцінку реалізує фрагмент тексту або текст. 

Наведений нижче фрагмент статті ілюструє утилітарну оцінку злочину: With 

Mardi Gras just over a month away, nine killings in the first eight days of the new 

year had tourism officials scrambling to convince visitors not to skip the city's biggest 

party. “This has done real damage to us here,” said Stephen Perry, of the 

Convention and Visitor's Bureau. “We're in a multibillion dollar perception and 

image driven business. Whenever there is a wave of violence here it has an immediate 

chilling impact on those leisure consumers that don't really know our city” (СJ, 

winter 2007). 
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Вербалізатором нормативної оцінки злочину є прикметник illegal, який 

підкреслює його протиправну природу й має негативне значення: 

Violent crime is illegal, inhumane, and it is true no one deserves to be murdered, 

even if she was out selling her body on the street … (UT, Nov. 5, 2014). 

Таким чином, як засвідчує аналіз текстового матеріалу, оцінний 

компонент концепту “crime” у носіїв наївно-мовної свідомості американського 

соціуму об’єктивується всіма різновидами оцінки: сенсорними 

(гедоністичними, інтелектуальними, емоційними), сублімованими 

(естетичними, етичними) й раціоналістичними (утилітарними, нормативними), 

окрім телеологічної. Остання характеризує об’єкт оцінки з точки зору його 

ефективності, отримання позитивного / негативного результату, тому суб’єктом 

означеної оцінки гіпотетично може бути злочинець, проте наразі матеріал 

дослідження не виявив такого різновиду оцінки. 

Згідно з результатами проведеного аналізу основними засобами мовної 

об’єктивації оцінного компонента концепту “crime” є окремі прикметники 

(рідше іменники й іменникові словосполучення) з емоційно-оцінним 

значенням, афективні предикати, висловлення та тексти. Оцінка найчастіше 

актуалізується “через словосполучення, структурні схеми яких включають 

прикметники, що цілком закономірно, оскільки в семантичній структурі 

ад'єктивів семи оцінності трапляються частіше, ніж у семантичній структурі 

інших частин мови” [159, с. 439]. 

Найуживанішими вербалізаторами сенсорних і сублімованих різновидів 

оцінки є прикметники з емоційно-оцінним значенням, які в поєднанні з 

лексемою crime виражають негативну оцінність злочину. У матеріалі 

дослідження виокремлено 32 епітети такого типу: atrocious, bizarre, blatant, 

brazen, brutal, callous, cold, cold-blooded, dreadful, ghoulish, gory, grisly, 

gruesome, headline-provoking, heart-breaking, heartless, heinous, horrendous, 

horrible, horrific, repugnant, revolting, ruthless, scary, sensational, senseless, 

shocking, tragic, unconscionable, unfathomable, unspeakable, vicious.  
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Слід зауважити, що в складі висловлень прикметники з емоційно-оцінним 

значенням, які об’єктивують різні види оцінок, виявляють тенденцію до 

кластеризації (групування): … the murder was especially heinous (естетична), 

atrocious or cruel (етична) in that it involved torture or serious physical abuse 

beyond that necessary to produce death (AN, Jun. 3, 2015). У таких випадках 

оцінне значення модальної рамки доповнюється дескриптивним, яке виражає 

пропозиційна структура висловлення: What took place is a horrendous crime that 

no one can permit and accept (UT, Jan.14, 2015). 

Окремо підкреслимо, що для кількох різновидів оцінки  (інтелектуальної, 

емоційної, етичної, естетичної) характерне використання різних засобів 

вираження афективності, напр..: It was a horrific crime – maybe this town's worst 

ever – and its eye-averting ghastliness may partly explain whatever investigative 

missteps followed (AJK, 2002, Feb. 11);“This [about a crime] was really grotesque 

and really bloody and really traumatic for him [victim of the crime],” she said. 

“Even talking to us takes a lot out of him to repeat the story again and again.” (AN, 

Jan. 10, 2014). Афективність оцінки засвідчує роль злочину в житті пересічного 

громадянина, а також значного впливу, який злочинне діяння справляє на його 

свідомість і психіку. 

Узявши за основу ознаки оцінки, відносно яких відбувається оцінювання 

об’єкта, представимо характеристику злочину з позиції оцінки: 

1) характеристики з негативною оцінкою (–): brutal, harmful, headline-

provoking, heinous, immoral, illegal, tragic, shocking, unthinkable, unprofitable 

тощо; 

2) характеристики з позитивною оцінкою (+): attractive, profitable. 

Характеристики з негативною оцінкою переважають над 

характеристиками з позитивною оцінкою і за кількістю, і за числом оцінних 

предикатів, які їх об’єктивують. Загальна (холістична) оцінка злочину є 

негативною, проте слід зауважити, що окремі категорії носіїв наївно-мовної 

свідомості, до якої входять злочинці, особи з делінквентною поведінкою та ін., 

можуть наділяти його позитивними характеристиками. 
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Отже, оцінний компонент концепту “crime” об’єктивується в 

американській наївно-мовній картині світу за допомогою частково оцінних 

значень, репрезентованих у вигляді сенсорних, сублімованих і 

раціоналістичних оцінок. Оцінний предикат виражають слова з емоційно-

оцінними і образно-оцінними конотаціями, афективні предикати, речення та 

тексти. Суб’єктами оцінки є носії наївно-мовної свідомості американського 

соціуму, які наділяють злочин певними характеристиками, що відповідають 

ознаці оцінки, відповідно до якої відбувається оцінювання.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Поняттєвий компонент концепту “crimе” в наївно-мовній 

правосвідомості охоплює 12 змістових ознак порівняно з п’ятьма в науково-

професійній, що свідчить про нечіткість меж, “розмитість” концептуалізації 

злочину носіями буденної правосвідомості. У якісному аспекті констатуємо 

певну конвергентність наївно-мовного концепту “crimе” з науково-

професійним, зумовлену наявністю ізоморфних концептуальних ознак в його 

поняттєвому компоненті в обох видах правосвідомості: “act”, “illegal”, “against 

public law”,“punishable”. До аломорфних концептуальних ознак поняттєвої 

складової концепту “crimе” в наївно-мовній картині світу віднесено такі: 

“immoral”, “disgraceful”, “wicked”, “foolish”, “deplorable”. Сукупність відмінних 

концептуальних ознак дозволяє констатувати, що на вербально-логічному рівні 

концепт “crime” тлумачиться носіями американської буденної правосвідомості 

як “аморальне, ганебне, погане діяння/вчинок”, “безглуздий вчинок”, “прикрий 

вчинок”. Дефініції лексеми crimе в загальномовних словниках не вміщують ще 

дві змістові ознаки поняттєвого компонента концепту “crimе” – “entertaining” і 

“profitable”, які, однак, знаходять широку репрезентацію на рівні текстових 

реалізацій концепту.  

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

об’єктивується у вигляді стереотипного образу злочинця, який фіксується 
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буденною правосвідомістю детальніше, ніж злочин. В основі такого 

стереотипу-образу злочинця відображено його риси характеру (схильність до 

надмірного насильства, брутальність, холоднокровність, обачність, 

безжалісність, хитрість, відсутність каяття), нещасливе дитинство, а відтак 

ранній початок кримінальної кар’єри, професійна майстерність у злочинному 

ремеслі, унікальний почерк, вороже ставлення суспільства до злочинця, 

зумовлене його кримінальними діяннями, якими він наводить жах на 

пересічних американців.  

Образний компонент концепту “crime” у буденній правосвідомості 

американців також об’єктивується трьома типами концептуальних метафор: 

орієнтаційними, структурними й онтологічними. Найбільший потенціал в 

образному представленні відповідного концепту виявили орієнтаційні 

метафори, які експлікують рух рівня злочинності (вгору, вниз), а також її 

локалізацію (до центру, від центру). Діапазон корелятивних доменів 

структурних концептуальних метафор концепту “crime” охоплює домени war, 

forces of nature, disease, vegetation, chemical substances і business, які активують 

такі ознаки злочину, як порушення цивілізованих норм поведінки, нанесення 

шкоди, непідвладність волі людини, небезпеку для життя у випадку нехтування 

профілактикою, а також певну прибутковість. Онтологічні метафори “crime is 

mire”, “crime is food”, “crime is a beast” реалізують метафоричний потенціал 

доменів mire, food, beast, які висвітлюють такі когнітивні ознаки злочину, як 

бруд, шкідливість, небезпечність. 

3. Символічний компонент концепту “crime” в американській наївно-

мовній картині світу виявляє антропосимвольний характер, який полягає в 

символізації насамперед суб’єкта злочину – злочинця, а не самого злочину. 

Найширшу символізацію в американській лінгвокультурі отримали злочинці-

кримінальні авторитети (criminal boss) і злочинці-нелюди / маніяки (human 

monster). Вони символізують переважно негативні абстрактні сутності –

 насильство, зло, руйнацію, духовну ущербність, відхилення від норми, а також  

уособлюють диявола, ворога й жорстокого гнобителя.  
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4. Оцінний компонент концепту “crime” в американській буденній 

правосвідомості репрезентовано за допомогою частково оцінних значень, 

утілених у вигляді сенсорних, сублімованих і раціоналістичних оцінок. 

Оцінний предикат виражають слова з емоційно-оцінними й образно-оцінними 

конотаціями, афективні предикати, речення й тексти. Оцінка концепту “crime” 

у наївно-мовній свідомості носіїв американської лінгвокультури однозначно 

негативна : суспільство вважає злочин антицінністю, тому що той посягає на 

фундаментальні цінності кожного американця, суперечить нормам моралі, 

наносить фізичну й матеріальну шкоду, породжує сильні негативні емоції, є 

незрозумілим і позбавленим смислу.   

 

Основні положення цього розділу відображено в публікаціях автора [128; 

129; 139; 141]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

В умовах сучасної глобальної техногенної культури особливого значення 

набуває розуміння способу відображення в мові результатів науково-

професійного пізнання людиною різних фрагментів об’єктивної дійсності, так 

званих картин світу дисциплінарного знання, серед яких правова картина світу 

посідає одне з чільних місць.  

Проведений аналіз засвідчив, що сучасне тлумачення поняття “картина 

світу” ґрунтується на множинності форм її втілення, що зумовлено складністю 

свідомості як самоорганізованої системи вищого порядку та різними способами 

здобування людиною інформації про навколишній світ. Існування такого виду 

суспільної свідомості, як правова свідомість (правосвідомість), надає підстави 

для виокремлення правової картини світу як способу відображення 

окремішнього фрагмента об’єктивної реальності.  

У зв’язку з тим, що юристи-теоретики зазвичай є одночасно й 

практикуючими юристами, вважаємо доцільним виокремлювати професійну 

правосвідомість (колективну правосвідомість осіб з юридичною освітою, які 

здійснюють правову діяльність і володіють теоретичними знаннями у формі 

наукових понять і категорій) і буденну правосвідомість (“наївне” відображення 

правової дійсності пересічними носіями лінгвокультури, які не володіють 

професійними знаннями з юриспруденції).  

Однією з ключових одиниць правової картини світу є правовий концепт, 

тобто ментальна репрезентація фрагмента правової дійсності, яка відображає 

категорійні й ціннісні характеристики знань про цей фрагмент. Специфіка 

об’єктивації правового концепту полягає в тому, що в його основі лежить 

наукове юридичне поняття, вербалізоване юридичними термінами та 

відображене в юридичних дефініціях, а найвичерпнішу реалізацію концепт 

отримує в кодифікованих джерелах права й наукових фахових текстах. 

Правовий концепт “crime” тяжіє до раціонально-логічного / об’єктивного 

представлення фахових знань, є пізнавальним концептом, або концептом-
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поняттям, хоча й не позбавлений образного, символічного й оцінного 

наповнення,  в основі має абстрактне поняття, яке потребує розгорнутого опису 

у формі юридичних словникових дефініцій та текстових ілюстрацій, належить 

до предметної галузі кримінального права, може мати вияв у науково-

професійній свідомості фахівця і колективний вияв у правовій свідомості 

фахової спільноти, закріплений за юридичним галузевим дискурсом і посідає 

статус дискурсоутворювального концепту. Звідси випливють такі типологічні 

ознаки ПК “crime”: професійність, когнітивність, абстрактність, 

референтність, реляційна функційність, індивідуальний характер і 

дискурсивність. 

Іменем дослідженого концепту є термін crime, який найповніше виражає 

зміст означеного поняття в терміносистемі права США і якому властива 

номінативна щільність, значний словотвірний, дистрибутивний і 

текстотвірний потенціал, теоретичне осмислення в наукових працях з 

кримінального права.  

Ментальну структуру концепту “crime” формують шість компонентів 

(когнітивних структур): поняттєвий, смисловий, фреймовий (притаманні 

правовій свідомості), образний, символічний та оцінний (притаманні буденній 

свідомості). 

При розбудові ментальної структури концепту “crime” ми враховували 

когнітивний принцип (спосіб представлення  знань та уявлень у ментальній 

сфері носія мови), згідно з яким правовий концепт “crime” моделюється 

переважно як концепт-поняття та концепт-фрейм.  

Поняттєвий компонент концепту “crime” в американській правовій 

картині світу інкорпорує 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). Виокремлені ознаки дозволили сформулювати юридичне визначення, яке 
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утворює поняттєву основу ПК “crime” : “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). 

Семантичний аналіз термінів на позначення злочинів, представлених у 

статтях кримінальних кодексів США, а також когнітивна інтерпретація 

репрезентантів концепту “crime” у кодексах і фахових текстах з американського 

кримінального права уможливили виокремити його смисловий компонент у 

вигляді п’яти смислових центрів / семантичних ядер: “сrime is violation” , “сrime 

is deceit”, “сrime is harm”, “сrime is influence”, “сrime is threat”, які об’єктивують 

злочин у професійній правосвідомості як порушення правила поведінки 

(a violation of a behavior rule), обман (deceit), шкоду (harm), неправомірний 

вплив (illegal influence), загрозу (threat). 

Фреймовий компонент концепту “crimе” представляють три статичні 

фрейми: акціональний, предметний та посесивний. Акціональний фрейм 

відображає динамічний характер злочину й багатокомпонентність його 

структури, розгортаючись у схему дії скоєння злочину. Предметний фрейм 

репрезентує знання про злочин згідно з його кількісними, якісними, 

локативними та темпоральними ознаками. Посесивний фрейм відображає 

зв’язок між злочином і доказами злочину, які є його об’єктиваторами на стадії 

досудового слідства й судового розгляду.   

Зіставлення способів концептуалізації злочину в американській правовій 

(професійна правосвідомість) і наївно-мовній картинах світу (буденна 

правосвідомість) засвідчив, що на поняттєвому рівні існує кількісна та якісна 

асиметрія в розумінні злочину американськими юристами й пересічними 

носіями лінгвокультури. Поняттєвий компонент концепту “crimе” у наївно-

мовній правосвідомості охоплює 12 концептуальних ознак порівняно з п’ятьма 

в професійній, що свідчить про більшу розробленість цього поняття в буденній 

колективній суспільній свідомості порівняно з професійною. Поняттєве 

наповнення концепту “crime” у наївно-мовній картині світу відбувається 



181 

 

шляхом набуття ним нових ознак, які ще не знайшли відображення в 

загальномовних словниках, однак використовуються на рівні 

текстових і дискурсивних реалізацій. 

У наївно-мовній картині світу концепт “crime” формується образними, 

символічними й оцінними когнітивними структурами, які не знайшли 

увиразнення в американській правовій картині світу.  

Образний компонент об’єктивується в прототиповий, професійний, 

соціальний та оцінний образ-стереотип злочинця, а також втілюється трьома 

типами концептуальних метафор: орієнтаційними, структурними й 

онтологічними. Якнайширшу репрезентацію концепт “crime” знаходить у формі 

орієнтаційних метафор (“few crime  = crime is down”, “a lot of crime  = crime is 

up”, “a lot of crime  = crime moves to center”, “a lot of crime  = crime moves from 

center”, “a lot of crime  = crime moves backwards”), які  дають уявлення про 

орієнтацію злочину в просторі (вгору – вниз, вперед – назад, від центру – до 

центру) і зазвичай використовуються для репрезентації статистичних даних про 

рівень злочинності й різних тенденцій її зростання або зменшення, локалізації 

тощо. Структурні концептуальні метафори (“crime is an enemy“, “crime is a 

force of nature” , “crime is a disease”, “crime is a weed”, “crime is a hazardous 

substance”) активуються корелятивними доменами war, forces of nature, disease, 

vegetation, chemical substances і business, які відображають специфіку злочину 

як чогось смертельно небезпечного, шкідливого, неконтрольованого, яке, 

однак, потребує профілактики і може приносити певний прибуток / зиск. 

Онтологічні концептуальні метафори “crime is mire”, “crime is food”, “crime is a 

beast”, реалізуючи метафоричний потенціал доменів mire, food, wild animals, 

експлікують бруд, шкоду та небезпеку злочину.  

Символічний компонент виявляє себе в антропосимволі злочинця, що в 

американській лінгвокультурі втілено у два образи-символи: кримінальний 

авторитет (criminal boss) і злочинець-нелюд (human monster), які уособлюють 

негативні людські якості – насильство, зло, руйнацію, духовну неповноцінність, 

відхилення від норми, а також – диявола, ворога й жорстокого гнобителя.  
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Оцінний компонент репрезентують сенсорні, сублімовані та раціональні 

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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ДОДАТОК А 

Зразок статті Кримінального кодексу США 

(Alabama Criminal Code, Section 13A-6-2) 

Murder. 

(a) A person commits the crime of murder if he or she does any of the 

following: 

(1) With intent to cause the death of another person, he or she causes the death 

of that person or of another person. 

(2) Under circumstances manifesting extreme indifference to human life, he or 

she recklessly engages in conduct which creates a grave risk of death to a person 

other than himself or herself, and thereby causes the death of another person. 

(3) He or she commits or attempts to commit arson in the first degree, burglary 

in the first or second degree, escape in the first degree, kidnapping in the first degree, 

rape in the first degree, robbery in any degree, sodomy in the first degree, any other 

felony clearly dangerous to human life and, in the course of and in furtherance of the 

crime that he or she is committing or attempting to commit, or in immediate flight 

therefrom, he or she, or another participant if there be any, causes the death of any 

person. 

(4) He or she commits the crime of arson and a qualified governmental or 

volunteer firefighter or other public safety officer dies while performing his or her 

duty resulting from the arson. 

(b) A person does not commit murder under subdivisions (a) (1) or (a) (2) of 

this section if he or she was moved to act by a sudden heat of passion caused by 

provocation recognized by law, and before there had been a reasonable time for the 

passion to cool and for reason to reassert itself. The burden of injecting the issue of 

killing under legal provocation is on the defendant, but this does not shift the burden 

of proof. This subsection does not apply to a prosecution for, or preclude a conviction 

of, manslaughter or other crime. 

(c) Murder is a Class A felony; provided, that the punishment for murder or any 

offense committed under aggravated circumstances, as provided by Article 2 of Chapter 5 
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of this title, is death or life imprisonment without parole, which punishment shall be 

determined and fixed as provided by Article 2 of Chapter 5 of this title or any amendments 

thereto. 
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ДОДАТОК Б 

Зразок статті Кримінального кодексу США,  

яка вміщує статутні дефініції 

(Alabama Criminal Code, Section 13A-8-1) 

 

Definitions generally. 

The following definitions are applicable in this article unless the context 

otherwise requires: 

(1) DECEPTION occurs when a person knowingly: 

a. Creates or confirms another's impression which is false and which the 

defendant does not believe to be true; or 

b. Fails to correct a false impression which the defendant previously has 

created or confirmed; or 

c. Fails to correct a false impression when the defendant is under a duty to do 

so; or 

d. Prevents another from acquiring information pertinent to the disposition of 

the property involved; or 

e. Sells or otherwise transfers or encumbers property, failing to disclose a lien, 

adverse claim, or other legal impediment to the enjoyment of the property when the 

defendant is under a duty to do so, whether that impediment is or is not valid, or is 

not a matter of official record; or 

f. Promises performance which the defendant does not intend to perform or 

knows will not be performed. Failure to perform, standing alone, however, is not 

proof that the defendant did not intend to perform. 

The term "deception" does not, however, include falsity as to matters having no 

pecuniary significance, or puffing by statements unlikely to deceive ordinary persons. 

"Puffing" means an exaggerated commendation of wares or services. 

(2) To "DEPRIVE ..." means: 
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a. To withhold property or cause it to be withheld from a person permanently 

or for such period or under such circumstances that all or a portion of its use or 

benefit would be lost to him or her; or 

b. To dispose of the property so as to make it unlikely that the owner would 

recover it; or 

c. To retain the property with intent to restore it to the owner only if the owner 

purchases or leases it back, or pays a reward or other compensation for its return; or 

d. To sell, give, pledge, or otherwise transfer any interest in the property; or 

e. To subject the property to the claim of a person other than the owner. 

(3) FINANCIAL INSTITUTION. A bank, insurance company, credit union, 

safety deposit company, savings and loan association, investment trust, or other 

organization held out to the public as a place of deposit of funds or medium of 

savings or collective investment. 

(4) FIREARM. A weapon from which a shot is discharged by gunpowder. 

(5) GOVERNMENT. The United States, any state or any county, municipality, 

or other political unit within territory belonging to the United States, or any 

department, agency, or subdivision of any of the foregoing, or any corporation or 

other association carrying out the functions of government, or any corporation or 

agency formed pursuant to interstate compact or international treaty. 

As used in this definition "state" includes any state, territory, or possession of 

the United States, the District of Columbia, and the Commonwealth of Puerto Rico. 

(6) OBTAINS. Such term means: 

a. In relation to property, to bring about a transfer or purported transfer of a 

legally recognized interest in the property, whether to the obtainer or another; or 

b. In relation to labor or service, to secure performance thereof. 

(7) OBTAINS OR EXERTS CONTROL or OBTAINS OR EXERTS 

UNAUTHORIZED CONTROL over property includes but is not necessarily limited 

to the taking, carrying away, or the sale, conveyance, or transfer of title to, or interest 

in, or possession of, property, and includes but is not necessarily limited to conduct 

heretofore defined or known as common law larceny by trespassory taking, common 
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law larceny by trick, larceny by conversion, embezzlement, extortion, or obtaining 

property by false pretenses. 

(8) OWNER. A person, other than the defendant, who has possession of or any 

other interest in the property involved, even though that interest or possession is 

unlawful, and without whose consent the defendant has no authority to exert control 

over the property. 

A secured party, as defined in Section 7-9A-102(a)(72), is not an owner in 

relation to a defendant who is a debtor, as defined in Section 7-9A-102(a)(28), in 

respect of property in which the secured party has a security interest, as defined in 

Section 7-1-201(37). 

(9) PROPELLED VEHICLE. Any propelled device in, upon, or by which any 

person or property is transported on land, water, or in the air, and such term includes 

motor vehicles, motorcycles, motorboats, aircraft, and any vessel propelled by 

machinery, whether or not that machinery is the principal source of propulsion. 

(10) PROPERTY. Any money, tangible or intangible personal property, 

property (whether real or personal) the location of which can be changed (including 

things growing on, affixed to, or found in land and documents, although the rights 

represented hereby have no physical location), contract right, chose-in-action, interest 

in a claim to wealth, credit, or any other article or thing of value of any kind. 

Commodities of a public utility nature, such as gas, electricity, steam, and 

water, constitute property, but the supplying of such a commodity to premises from 

an outside source by means of wires, pipes, conduits, or other equipment shall be 

deemed a rendition of a service rather than a sale or delivery of property. 

(11) RECEIVING. Such term includes, but is not limited to, acquiring 

possession, control, or title and taking a security interest in the property. 

(12) STOLEN. Obtained by theft, theft by appropriating lost property, robbery, 

or extortion. 

(13) THREAT. A menace, however communicated, to: 

a. Cause physical harm to the person threatened or to any other person; or 

b. Cause damage to property; or 
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c. Subject the person threatened or any other person to physical confinement or 

restraint; or 

d. Engage in other conduct constituting a crime; or 

e. Accuse any person of a crime or cause criminal charges to be instituted 

against any person; or 

f. Expose a secret or publicize an asserted fact, whether true or false, tending to 

subject any person to hatred, contempt, or ridicule; or 

g. Reveal any information sought to be concealed by the person threatened; or 

h. Testify or provide information or withhold testimony or information with 

respect to another's legal claim or defense; or 

i. Take action as an official against anyone or anything, or withhold official 

action, or cause such action or withholding; or 

j. Bring about or continue a strike, boycott, or other similar collective action to 

obtain property which is not demanded or received for the benefit of the group which 

the actor purports to represent; or 

k. Do any other act which would not in itself substantially benefit the actor but 

which is calculated to harm substantially another person with respect to his or her 

health, safety, business, calling, career, financial condition, reputation, or personal 

relationships. 

(14) VALUE. The market value of the property at the time and place of the 

criminal act. 

Whether or not they have been issued or delivered, certain written instruments, 

not including those having a readily ascertainable market value such as some public 

and corporate bonds and securities shall be evaluated as follows: 

a. The value of an instrument constituting an evidence of debt, such as a check, 

draft, or promissory note, shall be deemed the amount due or collectible thereon or 

thereby, that figure ordinarily being the face amount of the indebtedness less any 

portion thereof which has been satisfied. 

b. The value of any other instrument that creates, releases, discharges, or 

otherwise affects any valuable legal right, privilege, or obligation shall be deemed the 
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greatest amount of economic loss which the owner of the instrument might 

reasonably suffer by virtue of the loss of the instrument. 

When the value of property cannot be ascertained pursuant to the standards set 

forth above, its value shall be deemed to be an amount not exceeding five hundred 

dollars ($500). 

Amounts involved in thefts committed pursuant to one scheme or course of 

conduct, whether from the same person or several persons, may be aggregated in 

determining the grade of the offense; provided, that only one conviction may be had 

and only one sentence enforced for all thefts included in such aggregate. 

 

 


