Соціально-гуманітарні виміри правової держави: еволюційна парадигма

«катакомбного христианства» предшествующих трех столетий, но дело не
только в деградации апостольских идеалов. С приданием христианству статуса государственной религии стали складываться условия для его превращения в цивилизационный фактор. Последний не может основываться на жизнеотрицании; неотмирной религии пришлось адаптироваться к сущему,
решая «проблему совместимости».
Именно эту задачу и решали лидеры «государственного христианства»;
трудно не увидеть в этом отход от «евангельских идеалов», но бессмысленно
их в этом упрекать. Только на проповедях жизнеспособное общество построить нельзя, ибо высоту и глубину идеалов постигают лишь немногие; еще
меньше тех, кто готов им следовать. Основы христианской цивилизации заложили первые христиане, но ее создали именно «вторые», которые смогли
примирить двух заклятых врагов — государство и Церковь.
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ЗНАЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЖИТТІ МАЙБУТНЬОГО
ПРАВООХОРОНЦЯ
У сучасному світі кожна людина хотіла б реалізуватися у різних сферах
життя. Насамперед у бізнесі, кар’єрі, для цього і потрібно вивчати та удосконалювати іноземну нову.
Головною перевагою є те що додаткові знання дають можливість розвиватися не тільки на всеукраїнському, а і на міжнародному рівнях. За допомогою іноземних мов стає можливим зануритися у світ спілкування із людьми іншого менталітету та світогляду.
Чи відіграє іноземна мову важливу роль у професії держслужбовців?
Однозначно – так .
По-перше, для юристів характерна робота з документацією, особливо
якщо вони спеціалізуються на міжнародному та господарському праві.
Зрештою, сфера діяльності юристів дуже масштабна, вона охоплює усі
сторони суспільного життя, а також необхідність співпраці з іноземними клі322
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єнтами у різних сферах діяльності. Тому знання іноземної мови потрібне кожному спеціалісту все сьогодні.
Жодна компанія не може існувати без кошторису . Задля цього потрібно підключати інвесторів, згідно статистиці, багато інвесторів з Європи готові спонсорувати цікаві проекти , які б допомогли підняти певну галузь на
більш високий рівень.
Неправильний переклад протоколів, слів, нормативно-правових актів
може призвести не тільки до втрати фінансів, але і до великих міждержавних
конфліктів.
По-друге, ведення переговорів без допомоги перекладача надає великої
інтелектуальної харизми.
Стаття 20 Закону «Про державну службу» передбачає, що особа, яка
претендує на зайняття посади на державній службі, окрім відповідності іншим вимогам, повинна володіти мовою, яка є однією з офіційних мов Ради
Європи. Таким чином, правоохоронець задля свого розвитку та просування
по кар’єрних сходинках повинен вдосконалювати й іноземну мову. Цей закон
набрав чинності 1 травня 2018 року. Міністерство юстиції у квітні запустило
соціальний проект про безкоштовне вивчення іноземних мов під назвою
LingvaSkills. Він відповідає всім стандартам ЄС.
Отже, вивчення іноземних мов є дуже важливим для майбутнього правоохоронця. Це надає йому можливість для реалізації себе в майбутній професії, розкриває перспективи розвитку і самореалізації в усіх галузях юриспруденції.
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ПРОБЛЕМА МІЖТЕКСТОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ
У ЮРИДИЧНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
Юридична лінгвістика – це самостійна структура, яку вирізняють більше лінгвісти, ніж правники. Однак юристи привертають удосталь уваги проблематиці взаємозв’язку мови та юриспруденції в контексті комунікації. Визнання юридичної лінгвістики професіоналами-юристами залишається невизначене. Особливість полягає в тому, що виділення юридичної лінгвістики в
спектрі соціально-гуманітарних досліджень є більш типовим явищем для зарубіжних розробок і значно рідше зустрічається у вітчизняних публікаціях.
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