
ПЕРЕКЛАД МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ДИСКУРСУ 

Мета курсу — вдосконалення знань англійської та української мов у 

професійному вимірі, оволодіння методологічною основою культурологічних 

та соціологічних аспектів перекладу юридичної літератури, що має на меті 

формування у студентів системного підходу до розуміння сутності перекладу 

юридичної літератури і його особливостей; дослідження лексичних, 

граматичних та жанрово-текстових проблем перекладу юридичної літератури 

на основі автентичних документів; формулювання основних прийомів 

перекладу правознавчих текстів з урахуванням їх соціокультурних 

особливостей.   

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна пов’язана з такими 

дисциплінами як «Теорія та практика перекладу першої іноземної мови», 

«Послідовний та письмовий переклад іноземної мови».  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність розуміти значення перекладу як засобу 

міжмовних, міжкультурних, міждержавних та міжнародних зв’язків; здатність 

розуміти стратегії юридичного перекладу та вміти застосовувати його 

технічний інструментарій при вирішенні конкретних перекладацьких завдань; 

здатність вміти професійно підходити до всіх етапів процесу перекладу з 

метою прийняття вірних перекладацьких рішень.; здатність реалізувати 

здобуті знання, сформовані професійні навички та вміння під час 

перекладацької діяльності у міжнародно-правовій сфері; здатність 

застосовувати необхідні перекладацькі стратегії та моделі можливих 

трансформацій для досягнення адекватного рівня перекладу текстів 

міжнародно-правової галузі знань з англійської мови українською та навпаки. 

Програмні результати навчання:   

знати: закономірності підходів до перекладу юридичної лексики; 

принципи аналізу національних правових систем при перекладі юридичної 

документації; нормативну базу функціонування англійської мови в 

комунікативно-мовленнєвих ситуаціях у міжнародно-правовій сфері; 

термінологічний апарат міжнародного правового дискурсу; особливості і 

способи перекладу текстів у галузі міжнародного права; ключові засади 

перекладацького аналізу міжнародно-правових текстів і шляхів його 

виконання; особливості реферування текстів; сучасні інформаційні технології 

та принципів їх використання у процесі підготовки й виконання письмового 

перекладу галузевих текстів. 

уміти: застосовувати перекладацькі трансформації, спрямовані на 

подолання лексичних, граматичних і стилістичних труднощів, і виконувати 

переклад відповідно до жанрово-стилістичних норм мови міжнародного права; 

синтезувати набуті теоретичні знання для здійснення адекватного перекладу 



усіх видів міжнародно-правових документів; здійснювати семантико-

стилістичний аналіз усних і письмових текстів у міжнародно-правовій сфері; 

використовувати відповідні перекладацькі стратегії для подолання семантико-

стилістичних проблем перекладу текстів міжнародного правового дискурсу; 

вільно оперувати загальною та вузькоспеціальною термінологією 

міжнародного правового спрямування та знаходити її адекватні іншомовні 

відповідники; реферувати тексти міжнародно-правової тематики на основі 

аналізу лексичних засобів когезії; якісно перекладати тексти в міжнародно-

правовій сфері з англійської мови українською і навпаки з урахуванням їх 

стилістичних особливостей; ефективно користуватися сучасними галузевими 

(двомовними і тлумачними) словниками. 

володіти: навичками перекладу спеціальних термінів і понять 

міжнародно-правового профілю; удосконалювати загальнопрофесійні 

перекладацьки навички.   

Зміст навчальної дисципліни:   

 МЕТОДОЛОГІЯ  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО  ПЕРЕКЛАДУ.  

Поняттєвий статус міжнародно-правового перекладу. Особливості перекладу 

текстів міжнародного права»   

ТЕКСТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. 

Особливості терміносистем. Особливості перекладу міжнародних договорів. 

Віденська конвенція 1969 р.   

 МІЖНАРОДНІ  ОРГАНІЗАЦІЇ.  ПЕРЕКЛАД  ПРАВНИЧОЇ  

ДОКУМЕНТАЦІЇ ООН. Особливості перекладу текстів 

Європейського Союзу.   

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредитів ECTS, загальний 

обсяг 90 годин, у тому числі 20 годин лекційних занять, 16 годин семінарських 

занять і 43 годин самостійної та 11 години індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 

 


