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АНОТАЦІЯ

У представленій роботі узагальнюються підходи до вивчення терміну в
сучасній лінгвістиці та перекладі, а також розкривається визначення поняття
«юридичний термін». Досдіджуються особливості україномовної та 
англомовної
юридичної терміносистеми та запропоновується класифікація термінів у
залежності від типологічних чинників. Розкривається поняття «кінотекст».
Охарактеризовується функціонування юридичної термінології в кінотексті та
проаналізовуються прийоми перекладу юридичної термінології в контексті
кінотвору. Вивчення проблематики перекладу юридичної термінології в
неспеціальних текстах сприяє подальшому розвитку перекладознавства.

Ключові слова: кінотекст,англомовні юридичні терміни,переклад,українська 
мова

In the presented paper, the approaches to studying the term in modern linguistics
and translation are generalized and the definition of the term "legal term" is revealed.
The peculiarities of the Ukrainian and Englishlegal terminology are discussed and the
classification of terms is proposed, depending on the typological factors. The concept 
of "film text" is revealed. The functioning of legal terminology in film text is 
describedand the methods of translation of legal terminology in the context of film 
text are analyzed.
The study of the translation problems of legal terminology in non-specialized texts
contributes to the further development of translation studies.

Key words: film text, legal term, terminology, transcription, equivalent, partial
equivalent, non-equivalent.


