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НОВІТНІ ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОЇ ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ 
ТЕРМІНОЛОГІЇ І СТРУКТУРИ ЗАГОЛОВКА ЗАКОНОДАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

(на матеріалі законів, постанов і розпоряджень Верховної Ради України)

Мета дослідження. У статті розглянуто дефініцію та функціонування терміну «докумен-
тоніми», денотативно-номінативну класифікацію назв документів, охарактеризовано побудову 
заголовка законодавчих документів України. Методологію дослідження склала сукупність за-
гальнонаукових, спеціальнонаукових та специфічних методів студіювання проблематики, засто-
сування яких дає змогу досягти поставленої мети. Наукова розвідка ґрунтувалася на принципах 
об’єктивності та цілісності. Використання комплексу наукових методів і принципу історизму 
дозволило дослідити аспекти появи й розвитку ономастичної термінології, дотичної до докумен-
тознавства, зробити детальний аналіз мовної складової заголовка. Наукова новизна. З’ясовано 
морфологічні складники заголовка і семантико-синтаксичні відношення, що встановлюють при-
йменники між словоформами у структурі досліджуваного реквізиту. Порушено проблему куль-
тури мовлення у значних за обсягом заголовках. Упровадження нових термінів розширить сферу 
їх наукового функціонування у галузі документознавства й архівної справи. Висновки. Заголовок 
документів вищого законодавчого органу України – багатокомпонентна конструкція, що має 
обов’язковим елементом прийменник про, ключовий іменник та залежні від нього слова. Інші при-
йменники встановлюють між повнозначними словами просторові, часові, умови, мети, причини 
семантико-синтаксичні відношення. Реквізит може вміщувати назви інших законодавчих норма-
тивно-правових актів, бути ускладненою чи складною синтаксичною конструкцією, виконуючи 
при цьому основну, номінативну, функцію. Укладаючи заголовки, слід враховувати вимоги милоз-
вучності та економії мовних засобів.
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The purpose of the article is an attempt to introduce into the field of Record Studies terminology that 
operates in the field of onomastics; linguistic analysis of the titles of legislative documents of the Verkhovna 
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Rada of Ukraine of the first half of 2020. The article considers the definition and functioning of the term 
«documentonims», denotative-nominative classification of titles of documents, describes the construction of 
the title of legislative documents of Ukraine. The methodology of the study was a set of general scientific, 
special scientific, and specific methods of studying the problem, the application of which allows us to achieve 
the goal. Scientific intelligence was based on the principles of objectivity and integrity. Scientific novelty – 
the establishment of typical and universal linguistic phenomena that will be useful, in particular, to future 
legislators and literary editors who work with organizational and administrative in general and legislative 
documentation in particular. The morphological components of the title and semantic-syntactic relations that 
establish prepositions between word forms in the structure of the studied property are clarified. The problem of 
speech culture in significant headlines is raised. The introduction of new terms will expand the scope of their 
scientific functioning in the field of document science and archiving. Conclusions. The title of the documents of 
the supreme legislative body of Ukraine is a multi-component construction, which has the obligatory element 
preposition about, key noun, and dependent words. Particular attention should be paid to the propositional 
component of the title. Prepositions establish the following semantic-syntactic relations between full words: 
spatial, temporal, conditions, purposes, reasons. Requisites can contain the names of other legislative acts, be 
a complex or complex syntactic structure while performing the main, nominative, function. The question of the 
culture of headline speech is relevant. When composing titles, one should take into account the requirements 
of melodiousness and economy of language means: to avoid prepositional repetitions, accumulation of verb 
nouns, a significant number of word forms.

Key words: actonіm, decretonim, documentonim, constytutsionim, mandatonim, tabularionim.

Актуальність теми дослідження. Вико-
ристовуючи реквізит «Назва документа», час-
то не замислюємось над тим, чи є якась спіль-
на мовна дефініція для найменувань ділових 
паперів і їх класифікаційних типів. Очевид-
ним стає заглиблення в суть самої терміноло-
гії, що по-різному означує той чи інший тип 
документа. Наприклад, послуговуватись не 
лише назвою Закон, Постанова, Указ, а й залу-
чати термін декретонім чи конституціонім, 
принаймні у наукову сферу. Так з’являються 
нові термінологічні лексеми, що мають спе-
цифічну семантику і потребують впроваджен-
ня в документознавчий обіг. Документоні-
ми – один із найскладніших за структурою і 
найпростіших за походженням класів онімів. 
Окрім того, цей розряд власних найменувань є 
маловивченим з лінгвістичного погляду. Мало 
хто з науковців привертав увагу на їх мовну 
організацію, семантику тощо.

Важливим для сучасних наукових пошу-
ків є лінгвістичний аналіз такого часто не по-
мітного для дослідників реквізиту документа, 
як заголовок, особливо коли йдеться про мовні 
аспекти побудови цього елемента документа й 
проблеми дотримання культури мовлення. 

Аналіз досліджень і публікацій. Сучас-
ні дискусії в галузі документознавчої термі-
нології, аналіз нормативної бази української 
терміносистеми стали об’єктом досліджень 
В. В. Бездрабко [1; 2; 3], структуризація ді-

ловодної документації – Л. Ф. Грінберг [4]. 
Шляхи творення і функціональні особливос-
ті української документознавчої термінології 
ґрунтовно розглянуто в монографіях М.В. Ко-
мової [8], проблеми стандартизації й уніфіка-
ції – О. М. Тур [13]. Актуальні питання доку-
ментознавчих термінів в Україні порушували-
ся на сторінках щорічного наукового збірника 
«Термінологія документознавства та суміж-
них галузей знань» [11]. Однак, на нашу дум-
ку, в українському термінознавстві й дотепер 
існують наукові лакуни, що потребують свого 
змістового наповнення. Мова йде, передусім, 
про терміни, що активно функціонують в оно-
мастичних дослідженнях і поки не ввійшли в 
документознавчу сферу.

Термін документоніми функціонував 
ще з ХХ ст. Зокрема, поняття згадується в 
«Словаре русской ономастической термино-
логии» Н. В. Подольської. За цим лексико-
графічним виданням, документоніми (від лат. 
documentum) належать до «назв будь-якого 
писемного твору: художнього, релігійного, 
наукового, політичного тощо» [9, 42]. Як ба-
чимо, дефініція терміну доволі широка і не 
обмежується назвами документів.

Однак уже на початку ХХІ ст. в Україні 
з’являються вчені, що уточнюють і система-
тизують термінологію власних найменувань 
загалом і документонімів зокрема. Першо-
відкривачем таких термінологічних процесів 
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можна вважати М. М. Торчинського. У своїй 
монографії «Структура онімного простору 
української мови» науковець конкретизує де-
фініцію згадуваного терміна, звужує його се-
мантику і зазначає, що документоніми – на-
зви документів, актів та законів [12, 86]. Окрім 
того, дослідник здійснює поділ усіх власних 
найменувань за денотативно-номінативною 
класифікацією. Документоніми за цією града-
цією розрізняються залежно від обсягу і зна-
чення їхніх денотатів [12, 225; 14, 93]:

– конституціоніми – власні назви зібрань 
документів міжнародного і загальнодержав-
ного значення (від лат. cōnstitūtum – постано-
ва, закон): «Конституція України», «Митний 
кодекс України»;

– декретоніми – власні назви докумен-
тів загальнодержавного значення (від лат. 
dēcrētum – рішення, постанова, указ, декрет): 
Декрет «Про податок на прибуток підпри-
ємств і організацій», Акт проголошення неза-
лежності України;

– пактоніми – власні назви міждержав-
них і міжблокових угод і договорів (від лат. 
pactio – угода, договір, умова): «Меморандум 
про взаєморозуміння між Урядом України 
та Урядом Держави Кувейт про співробіт-
ництво у молодіжній сфері, сфері фізичної 
культури і спорту», «Угода між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Федеральної 
Республіки Німеччина про трудову діяльність 
членів сімей співробітників дипломатичних 
представництв і консульських установ»;

– мандатоніми – власні назви тимчасових 
і постійних посвідчень (від лат. mandatum – дору-
чення, розпорядження, наказ; договір; ман-
дат): «Посвідчення учасника бойових дій», 
мандат «Делегат IV з’їзду Партії «Слуги на-
роду»;

– актоніми – власні назви документів 
місцевого значення (від лат. acta – протоколи 
нарад, постанови, розпорядження...): Розпо-
рядження КМДА «Про закінчення опалюваль-
ного періоду 2019/2020 року в місті Києві», 
Положення «Про преміювання працівників 
Університету державної фіскальної служби 
України»;

– табуляріоніми – назви архівних доку-
ментів (від лат. tabulārium – збірник докумен-
тів, архів): «Фонд “Оргацізація українських 

націоналістів”» у Центральному державному 
архіві зарубіжної україніки, «Протокол першо-
го засідання кафедри архівознавства Київського 
державного університету імені Т. Г. Шев-
ченка від 21 листопада 1944 р.» у Державно-
му архіві м. Києва.

Лінгвістичний огляд таких найменувань 
передбачає, по суті, вивчення самих назв, як-
от: постанова, розпорядження, указ, що виявляє 
певну одноманітність й поодиноку відмінність 
лише у одночленній чи двочленній побудові 
(пор. однокомпонентну Статут чи двоком-
понентну Пояснювальна записка). Тому автори 
документа зазвичай акцентуються на розмі-
щенні реквізитів та мовній організації тексту. 

Серед інших елементів таких ділових па-
перів, окрім власне тексту, варто звернути ува-
гу й на заголовкову частину, що репрезентує 
зміст документа в цілому. Як зазначено в ДСТУ 
4163-2003, «Заголовок до тексту документа 
повинен бути узгоджений з назвою докумен-
та і містити короткий виклад його основного 
смислового аспекту. Заголовок відповідає на 
питання “про що?”, “кого?”, “чого?”» [6]. Від 
того, наскільки точно, вичерпно буде сформу-
льовано цей реквізит, залежить подальше ро-
зуміння усього документа. 

Метою цієї наукової студії є лінгвістич-
ний аналіз заголовків законодавчих докумен-
тів Верховної Ради України першої половини 
2020 року (біля 200 документів).

Виклад основного матеріалу. Зазвичай 
заголовок вищого законодавчого документа – 
багатокомпонентний і складається як мінімум 
з чотирьох повнозначних частин мови. При-
міром, Закон із заголовком Про повну загальну 
середню освіту має найменше словоформ у 
структурі. Як бачимо, закономірність еконо-
мії мовних засобів, властива для офіційно-ді-
лового стилю, тут не діє, оскільки, навпаки, 
акцентовано на деталізації смислової опори 
тексту.

Здебільшого цей реквізит починається 
прийменником про та віддієслівним іменни-
ком: «Про висловлення недовіри…», «Про при-
йняття…», «Про призначення…», «Про звіль-
нення…», «Про внесення…», «Про ратифіка-
цію…», «Про схвалення…», «Про направлен-
ня…», «Про скликання…», «Про забезпечен-
ня…», «Про розподіл…», «Про формування…» 
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або іменником (інколи з прикметником) «Про 
Програму…», «Про національну інфраструк-
туру…», «Про кошторис…». 

Наступний елемент заголовка – це 
об’єктний іменник у формі родового або зна-
хідного відмінка, залежний від опорного імен-
ника, наприклад: «Про внесення змін…», «Про 
прийняття за основу…», «Про організацію 
роботи…». Іменники можуть бути однорід-
ними: «Про засади моніторингу, звітності 
та верифікації…».

Таке об’єктне словосполучення може по-
ширюватись узгодженим означенням: «Про 
регулювання господарської діяльності…», 
«Про направлення на повторне друге читан-
ня…», «Про скликання позачергового пленар-
ного засідання…», «Про утворення Тимчасо-
вої слідчої комісії…». 

Досить часто для деталізації змісту нор-
мативно-правового акту в заголовку спосте-
рігаємо більше одного залежного іменника, 
поєднаного із стрижневим словом приймен-
никовим керуванням: «Про прийняття за 
основу проекту…», «Про внесення змін до 
статті…», «Про внесення зміни до пункту 
20-5 розділу», «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України…», «Про рати-
фікацію Договору між Україною та Федера-
тивною Республікою Бразилія…», «Про до-
строкове припинення повноважень народно-
го депутата України Ткаченка О. В.» тощо.

На прийменникову складову заголовка 
слід звернути особливу увагу. Ця частина 
мови хоч і вважається неповнозначною, та її 
участь у формуванні досліджуваного реквізи-
ту є безперечною. Прийменники встановлю-
ють між повнозначними словами заголовка 
різні семантико-синтаксичні відношення, а 
саме [15, 165]:

● об’єктні – з, за, до, між, про, щодо: 
«Про звільнення Уманського І. І. з посади Мі-
ністра фінансів України», «Про прийняття 
за основу…», «Про звернення до Кабінету 
Міністрів України», «Про ратифікацію До-
говору між Україною та Аргентинською Рес-
публікою про видачу правопорушників», «Про 
ратифікацію Конвенції Ради Європи про до-
ступ до офіційних документів», «Про внесен-
ня змін до деяких законів України щодо без-
пеки використання ядерної енергії»;

● просторові – за, у, на: «Про приєднання 
України до Міжамериканської конвенції про 
виконання кримінальних покарань за кордо-
ном», «Про прийняття за основу проекту За-
кону України про внесення змін до деяких за-
конів України щодо врегулювання окремих пи-
тань у сфері надання житлово-комунальних 
послуг», «Про направлення на повторне 
перше читання проекту Закону України про 
управління відходами»;

● часові – у: «Про прийняття за осно-
ву проекту Закону України про внесення змін 
до Господарського кодексу України щодо не-
допущення нарахування штрафних санкцій за 
кредитами у період дії карантину…»;

● мети – для, з метою: «Про схвалення 
рішення Президента України про допуск під-
розділів збройних сил інших держав на тери-
торію України у 2020 році для участі у бага-
тонаціональних навчаннях», «Про прийняття 
за основу проекту Закону України про внесення 
змін до Господарського кодексу України щодо 
недопущення нарахування штрафних санкцій 
за кредитами у період дії карантину, вста-
новленого з метою запобігання поширенню 
на території України коронавірусної...»; 

● умови – у разі: «Про приєднання Укра-
їни до Другого протоколу до Гаазької конвен-
ції про захист культурних цінностей у разі 
збройного конфлікту 1954 року»;

● причини – у зв’язку з: «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України у 
зв’язку з прийняттям Закону України “Про 
запобігання корупції”».

В одному заголовку може бути значна 
кількість прийменників, що вдало поєднують 
усі компоненти цієї частини документа: «Про 
прийняття за основу проекту Закону України 
про внесення змін до Кодексу України з проце-
дур банкрутства щодо недопущення зловжи-
вань у сфері банкрутства на період здійснен-
ня заходів, спрямованих на запобігання виник-
ненню і поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)». Однак такі громіздкі заголовки 
з лінгвістичного погляду обтяжують сприй-
няття зміст документа в цілому, незважаючи 
на те, що кожен елемент їх структури має пев-
ну смислову вагу.

 Актуальним в аспекті порушеної попе-
редньо проблеми є питання культури заголо-
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17Новітні лінгвістичні аспекти української документознавчої термінології ...

вкового мовлення. У складі досліджуваного 
реквізиту зустрічаємо повтори прийменників, 
що не естетизують мовний бік документа за-
галом. Найчастіше повторюється прийменник 
про. Наприклад, «Про попереднє схвалення 
законопроекту про внесення змін до Консти-
туції України (щодо скасування адвокатської 
монополії)», «Про прийняття за основу про-
екту Закону України про внесення змін до За-
кону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” щодо забезпечення додержання дер-
жавних гарантій місцевого самоврядування 
та захисту його економічних основ».

У структурі заголовків нормативно-
правових актів можуть бути назви інших до-
кументів, як-от: «Про прийняття за основу 
проекту Закону України про внесення змін до 
Закону України “Про Державний бюджет 
України на 2020 рік”», «Про Програму діяль-
ності Кабінету Міністрів України», «Про 
направлення на повторне перше читання про-
екту Закону України про медіа», «Про при-
йняття за основу проекту Закону України 
про надання будівельної продукції на рин-
ку», «Про ратифікацію Листа про внесення 
змін № 3 до Фінансової угоди між Україною 
та Європейським інвестиційним банком 
(Розвиток системи водопостачання та во-
довідведення в місті Миколаїв)», «Про вне-
сення змін до Закону України “Про систему 
іномовлення України” щодо програмної полі-
тики та території розповсюдження», «Про 
направлення на повторне друге читання про-
екту Закону України про оборонні закупівлі» 
та ін. Інколи вміщено теми парламентських 
слухань, пунктуаційно оформлювані лапками: 
«Про Рекомендації парламентських слухань 
на тему: “Проблеми формування прожит-
кового мінімуму в Україні”».

У постановах Верховної Ради України 
фігурують і прізвища, ініціали й посади осіб, 
котрі затверджуються чи звільняються найви-
щим законодавчим органом, або направляють 
депутатський запит: «Про дострокове при-
пинення повноважень народного депутата 
України Ткаченка О. В.», «Про призначен-
ня Ткаченка О. В. Міністром культури та 
інформаційної політики України», «Про 
звільнення Пристайка В. В. з посади Віце-
прем’єр-міністра з питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції України», 
«Про призначення Стефанішиної О. В. Віце-
прем’єр-міністром з питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції України», 
«Про звільнення Ємця І. М. з посади Міні-
стра охорони здоров’я України», «Про при-
значення Степанова М. В. Міністром охо-
рони здоров’я України», «Про направлення 
депутатського запиту народного депутата 
України Борзової І. Н. Президенту України».

Комплектація заголовка законодавчо-
го документа може передбачати наявність 
ускладнюваних елементів: «Про внесення змі-
ни до розділу X “Прикінцеві та перехідні по-
ложення” Закону України “Про державний 
контроль за дотриманням законодавства про 
харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та бла-
гополуччя тварин”», «Про звернення до Ка-
бінету Міністрів України щодо вжиття за-
ходів, спрямованих на забезпечення належ-
ного соціального захисту дітей – вихованців 
інтернатних закладів, у тому числі дітей з 
інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавле-
них батьківського піклування, та осіб з...».

 Заголовок за будовою може бути схожим 
до складного речення і навіть складної син-
таксичної конструкції: «Про прийняття за 
основу проекту Закону України про внесення 
змін до Кодексу України з процедур банкрут-
ства щодо заходів, спрямованих на погашен-
ня заборгованості, що утворилася на опто-
вому ринку електричної енергії», «Про при-
йняття за основу проекту Закону України 
про внесення змін до деяких законів України 
щодо визначення підслідності кримінальних 
правопорушень, досудове розслідування яких 
здійснюють слідчі органи Державного бюро 
розслідувань», «Про прийняття за основу 
проекту Закону України про внесення змін 
до Повітряного кодексу України щодо удо-
сконалення механізму справляння державних 
зборів за кожного пасажира, який відлітає з 
аеропорту України, та за кожну тонну ван-
тажу, що відправляється чи прибуває...». 
Такі структури значні за обсягом. При цьому 
слід пам’ятати, що така схожість їх побудови 
до речення не позбавляє здатності заголовка 
виконувати саме номінативну, а не комуніка-
тивну функцію.
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Наукова новизна статті. Упровадження 
нових термінів розширить сферу їх наукового 
функціонування у галузі документознавства й 
архівної справи. Типові й універсальні мовні 
явища, що установлено у ході лінгвістично-
го аналізу заголовкового тексту законодав-
чих документів, стануть у нагоді майбутнім 
законотворцям та літературним редакторам, 
котрі працюють з організаційно-розпоряд-
чою загалом і законодавчою документацією 
зокрема. 

Висновки. Отже, заголовок докумен-
тів вищого законодавчого органу України – 
багатокомпонентна конструкція, що має 
обов’язковим елементом прийменник про, 

ключовий іменник та залежні від нього сло-
ва. Інші прийменники встановлюють між 
повнозначними словами такі семантико-син-
таксичні відношення: об’єктні, просторові, 
часові, умови, мети, причини. Реквізит може 
вміщувати назви інших законодавчих норма-
тивно-правових актів, бути ускладненою чи 
складною синтаксичною конструкцією, ви-
конуючи при цьому основну, номінативну, 
функцію. Укладаючи заголовки, слід врахо-
вувати вимоги милозвучності та економії 
мовних засобів: уникати прийменникових 
повторів, нагромадження віддієслівних імен-
ників, значної кількості словоформ. 
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