
ПЕРЕДМОВА

Спілкування в державному, політичному, суспільному, господарсько
му житті, в органах управління, прокуратури, юстиції, налагодження діло
вих стосунків між організаціями, установами має здійснюватися держав
ною мовою з високим рівнем культури мовлення. Навчальний посібник 
«Мова української юриспруденції» охоплює матеріал з різних важливих 
питань функціонування української мови в юриспруденції, зокрема аспек
ти взаємодії мови і права, особливості мовної політики та законодавства 
про мову, нормативність сучасної української літературної мови, специфі
ку юридичної термінології, своєрідність юридичної стилістики та ін. Опа
нування цих тем допоможе юристові краще оволодіти правильним усним 
і писемним мовленням як важливими складовими частинами його мовної 
та мовленнєвої компетентності.

Вивчення теоретичних питань і виконання практичних завдань дасть 
змогу вдосконалити вміння та навички з вироблення культури фахового 
мовлення; використання правил мовленнєвого етикету під час ділового 
спілкування; дотримання вимовних та акцентуаційних норм в усному 
мовленні; застосування орфографічних, пунктуаційних норм у писемно
му мовленні; свідомого використання юридичної лексики; розуміння сут
ності термінологічної лексики права; розрізнення паронімів, синонімів, 
омонімів; використання фразеологічних сполук у юридичних текстах; 
користування різними довідковими джерелами, словниками, зокрема 
юридичного спрямування; застосування словотвірних, морфологічних, 
синтаксичних норм як в усному, так і писемному мовленні; складання 
документів, правильного їх оформлення; доцільного відбору й доречного 
використання мовних засобів відповідно до поставленого завдання; здій
снення контролю за власним мовленням.

Додатки містять зразки документів щодо особового складу, типові 
лексичні і граматичні помилки та їх правильні відповідники, словники 
складних випадків наголошення, сталих нормативних висловів, словник 
фемінітивів, основні зміни до Українського правопису, кличний відмінок

6

Передмова

власних імен, правила скорочення слів, що допоможе перевірити та за
кріпити набуті знання.

Навчальний посібник покликаний поглибити знання з української 
мови, сприяти осмисленому опрацюванню наукової, спеціальної літера
тури (словників, довідників, інших джерел), закріпити вміння грамотно 
складати документи з дотриманням мовних і правових вимог.

Автори сподіваються, що пропонований посібник допоможе спеціа
лістам у галузі права поглибити знання з мови, удосконалити мовні на
вички, суттєво підвищити рівень мовленнєвої та комунікативної компе
тентності.

Пивоваров В. М. 
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